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Abstract 
This thesis focuses on the sale of a painting titled Portrait of Edmond de Belamy, a portrait 

produced by an artificial intelligence, at Christie’s auction house in New York in October 2018. 

The piece was created by the collective Obvious Art using the AI system Generative 

Adversarial Network (GAN). An art piece of this genre has never before been presented at a 

prestigious institution such as Christie’s. The purpose of the study is to estimate the importance 

of this auctioning for the Art world, based on textual analysis. Firstly, the essay will consider 

written articles processing the event of the auctioning by using a discourse analytic method. 

Secondly, the thesis will place the event into a context of art concepts, where Arthur Danto’s 

theories of the institutional art theory and George Dickie’s reasoning about the conferred status 

of art are particularly important. In addition, Stephen Davies’ theory of the concept of authority 

is equally essential in this part of the study. This part of the thesis also considers the historical 

event when Marcel Duchamp presented the urinal Fountain as art in the early 1900s. Finally, 

Portrait of Edmond de Belamy is analyzed using Heinrich Wölfflin’s formal analytical method. 

In the final discussion all parts of the study are merged, and it is argued that the sale of Portrait 

of Edmond de Belamy may represent a milestone for the art world, the art history and, in 

particular, for the AI art genre. Since Christie’s has the authority to confer art status upon 

objects and, based on the act of doing so regarding Portrait of Edmond de Belamy, one can see 

a clear change in the art history when an AI art is presented as an important piece in the art 

scene. On the other hand, it is also argued that it is far too early to predict what impact the 

auctioning will have for the future of the art history as the event is still imminent. 

 

Keywords: Artificial intelligence, Obvious Art, institutional art theory, Christie’s, creativity, 

conferred status of art. 
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1 Inledning 

Den 25e oktober 2018 skedde en ovanlig auktion på Christie’s i New York. Ett till synes 

anspråkslöst porträtt föreställande en man vid namn Edmond de Belamy auktionerades till ett 

utropspris på 10 000 dollar. I dess nedre hörn på höger sida kunde man beskåda en sällsynt 

signatur som varken var skriven av Picasso eller van Gogh. Tittade man noga såg man att 

signaturen bestod av en matematisk kod. Verket som publiken betraktade på auktionshuset var 

inte utfört av en mänsklig hand utan producerat av en artificiell intelligens. Händelsen är unik 

då en visuell framställning av en AI aldrig har lyfts fram på en prestigefull institution inom 

Konstvärlden som Christies. Det franska konstnärskollektivet Obvious Art, bestående av en AI-

forskare, en entreprenör och en ekonom, låg bakom verket.1 Kollektivet kunde skatta sig 

lyckliga att slutsumman på The Portrait of Edmond de Belamy landade på 432,500 dollar.2  
        Auktioneringen har skapat en hel del kontroverser och debatt då en del människor inom 

Konstvärlden anser att Obvious, i samarbete med Christie’s, har kuppat in verket för att få 

publicitet. En del menar att man har förvrängt processen bakom The Portrait of Edmond de 

Belamy vilket har skapat frågetecken kring originalitet och kvalité. Många konstnärer och 

kritiker som är specialiserade på AI-konst anser att uppståndelsen kring Obvious och The 

Portrait of Edmond de Belamy är oberättigad.  
        Utvecklingen av artificiell intelligens blir allt mer påtaglig för människan. Den artificiella 

intelligensen påverkar ständigt vår vardag, exempelvis genom telefonassistenten Siri, 

hemassistenten Google Home, ansiktsigenkänning på flygplatser och som öppningsfunktion i 

våra telefoner samt är utvecklingen kring självkörande bilar på stark frammarsch. Inom det 

kulturella fältet har den artificiella intelligensen varit frånvarande under en längre tid i 

jämförelse med ingenjörs- och teknikbranschen. Även här är utvecklingen betydelsefull, inte 

minst med tanke på visualiseringssystem som har genererat Portrait of Edmond de Belamy.  

        Tekniken bakom Portrait of Edmond de Belamy beror på två viktiga faktorer, 

djupinlärning (deep learning) och Genrative Adversarial Network (GAN). Det första är ett 

system som har blivit alltmer vanligt inom AI-utvecklingen som förenklat går ut på att en AI 

kan, exempelvis, lära sig känna igen en hund i en bild genom att ett granska ett ofantligt stort 

bildmaterial på hundar. GAN är i sin tur ett AI-system som behandlar och genererar bilder. 

GAN består av två parallella system, en Generator och en Diskriminator. Generatorns uppgift 

                                                
1 ”About us”, Obvious Art, https://obvious-art.com/about-us.html (hämtad 2019-11-13). 
2 “Is artificial intelligenceset to become art’s next medium?” Christie’s, 2018-12-12, 
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-
1.aspx, (hämtad: 2019-03-06). 
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är att bli så bra på att framställa bilder att Diskriminatorn inte kan se skillnad på den genererade 

”falska” bilden och ett ”äkta” konstverk. Diskriminatorns data är fylld med ett stort antal bilder 

och genom djupinlärning kan den avgöra vilken bild som är ett konstverk och inte. 

Diskriminatorn uppgift är således att urskilja Generatorns bild och jämföra den med de ”äkta” 

konstverken. När Diskriminatorn bedömer bilden som falsk skickar den feedback till 

Generatorn som genom djupinlärning blir allt skickligare på att imitera och till slut kan inte 

Diskriminatorn avgöra om bilden är falsk och därför bedömer den bilden som äkta. The Portrait 

of Edmond de Belamy framställdes just genom denna process.3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och uppmärksamma auktioneringen av AI-konstverket 

Portrait of Edmond de Belamy och utifrån diverse textuella exempel försöka bedöma vilken 

betydelse denna händelse har för Konstvärlden. För att undersöka detta kommer tillämpliga 

teoretiska ramverk att appliceras i analysen där den institutionella konstteorin är särskilt 

betydelsefull. Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen: 

• Är Portrait of Edmond de Belamy som en brytpunkt i konsthistorien och hur kan man i 

så fall förklara det? 

• Varför har försäljningen av Portrait of Edmond de Belamy utvecklats till en konflikt om 

konstbegreppet?  

• Vem är det som har tilldelat Portrait of Edmond de Belamy konststatus? 

• Varför är föreställningen om kreativitet problematiskt i diskussionen av Portrait of 

Edmond de Belamy? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3Chris Nicholson, “A Beginner's Guide to Generative Adversarial Networks (GANs)”, Skymind, 
https://skymind.ai/wiki/generative-adversarial-network-gan, (hämtad: 2019-03-06). 
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1.2 Uppsatsens disposition 
Här redogörs det för hur uppsatsen är disponerad. I kapitel 2 presenteras forskningsöversikten 

som uppsatsen utgår från. Kapitlet är uppdelat i fyra olika avsnitt där den centrala faktorn är 

var forskningsfältet befinner sig i det vetenskapliga arbetet mellan artificiell intelligens och 

konstvetenskap. Med det som utgångspunkt har kapitlets fyra avsnitt orienterat sig utifrån 

relevanta begrepp som är centrala för uppsatsen. I kapitel 3 redogör uppsatsen för vilket 

material som ska undersökas, vilka avgränsningarna är samt definieringar av återkommande 

begrepp. I kapitel 4 introduceras vilka teoretiska utgångspunkter uppsatsen stödjer sig mot och 

en redovisning av centrala begrepp. Kapitel 5 beskriver undersökningens procedur, alltså vilken 

metod som appliceras i granskandet av materialet och hur det används i relation till teorierna. 

Kapitlet avslutas med en källkritisk diskussion. I kapitel 6 presenteras en kortare bakgrund om 

materialet och tekniken bakom artificiell intelligens. I kapitel 7 redovisas uppsatsens analys av 

textmaterialet och bildmaterialet. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt där en redogörelse för 

materialets kategorisering inledningsvis genomförs. Därefter analyseras delarna enskilt utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna. Således styrs kapitlet utifrån uppsatsens frågeställningar. I 

kapitel 8 förs en slutdiskussion som binder samman analysens resultat för att följaktligen 

besvara forskningens frågeställningar, syfte och hur den svarar mot tidigare forskning. I kapitel 

9 redovisas käll – och litteraturföteckningen samt bilagor. 
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1.3 Forskningsöversikt 

1.3.1 Artificiell intelligens inom konstvetenskapen 

Man kan finna omfattande forskning som behandlar artificiell intelligens på flera områden. När 

det kommer till den artificiella intelligensens plats inom konstvetenskapen är forskningen 

relativ tunn i jämförelse med vad som är skrivet inom exempelvis den datavetenskapliga 

disciplinen. Konstvetenskapen är som disciplin äldre än datavetenskapen då vetenskapen om 

artificiell intelligens utvecklades under 1900-talets andra hälft i takt med den tekniska 

utvecklingen. Den artificiella intelligensens entré in i Konstvärlden inträffade i oktober 2018 

då Portrait of Edmond de Belamy auktionerades på Christie’s i New York. Området om AI och 

konst är alltså praktiskt taget nyfött, särskilt i och med utvecklingen av GAN-systemet som har 

brukats flitigt av AI-konstnärerna. Framstegen har dock pågått under flera år där man har 

experimenterat, utvecklat och behandlat utvecklingen av den artificiella intelligensen vilket har 

resulterat i framväxten av AI-konst. Forskningen om artificiell intelligens domineras av dess 

tekniska aspekter, även när det handlar om dess visuella framställningar. Förutom dessa 

egenskaper är även forskningen om AI:s förhållande till kreativitetsbegreppet då det finns en 

tydlig fascination kring begreppets relation till artificiell intelligens. Det finns flertalet 

undersökningar om detta ämne. Vidare i texten följer en kategorisering på den forskning som 

har betydelse för uppsatsens ämne.  

1.3.2 Artificiell intelligens och konst 

Trots att den artificiella intelligensen inträde i Konstvärlden är en ny företeelse finns det ett 

antal texter som är av intresse för uppsatsen. Den datavetenskapliga artikeln, CAN:Creative 

Adversarial Networks- Generating ”Art” by Learning About Styles and Deviating from Style 

Norms från 2017 undersöker man en utveckling av GAN:s neuronnät, CAN, som genererar 

bilder likt GAN. Forskningen här undersöker hur vi uppfattar konst skapad av AI med CAN-

systemet i jämförelse med samtida konstnärer. Resultatet visar att ingen av människorna i 

undersökningen kan se skillnad på dem. Författarna förutspår också CAN som ett mer 

revolutionerande system än GAN i skapandet av en konstform.4 Denna artikel är viktig för 

uppsatsen då den dels breddar synen av visualiserande tekniker där GAN inte är det enda AI-

systemet vilket öppnar fältet om AI-konst ytterligare.  

 

                                                
4 Ahmed Elgammal, Bingchen Liu, Mohamed Elhoseiny, Marian Mazzone, CAN: Creative Adversarial 
Networks Generating ”Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms, The Art & AI 
Laboratory, 2017.  
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Artikeln om CAN har fokus främst på jämförande konststilar vilket denna uppsats inte 

undersöker. Artikeln tar inte heller upp centrala frågor kring originalitet som delvis uppsatsen 

behandlar. Dessa tankar har dock Aaron Hertzmann, forskare vid Adobe Research, i sin 

vetenskapliga artikel, Can Computers Create Art? från 2018. I sin artikel utreder Hertzmann 

möjligheterna om datorer innehållande AI kan krediteras som konstnärer. I sin vetenskapliga 

artikel hävdar han att det inte är möjligt med den nuvarande teorin att konst måste vara skapade 

av sociala aktörer och han anser att med utvecklingen av AI måste man också utveckla teorierna 

angående aktörskap.5 

        Vidare utreder inte Hertzmann de historiska aspekterna kring AI och konst vilket däremot 

Michael Mateas datavetenskapliga artikel, Expressive AI- A Hybrid Art and Science Practice, 

gör. Här undersöks Expressive AI, en AI-hybrid av praktisk konstnärligt utförande och AI-

forskning. Det Mateas kommer fram till i sin undersökning är att Expressive AI ändrar fokus 

från att enbart uppfattas som ett tekniskt system till att bli en kommunikatör mellan skapare och 

publik. Det betyder att Expressive AI inte bara följer en statisk tradition som teknologisk 

uppbyggnad utan snarare fungerar som ett synsätt där all typ av AI kan utvecklas och 

omvandlas.6 Mateas artikel ger uppsatsen en utgångspunkt kring ämnet om AI och konst som i 

sin tur bidrar till en relevant tyngd om hur man ska uppfatta relationerna mellan dessa begrepp.  

        Då den tekniska aspekten kring AI och konst är starkt sammankopplat utvecklar Michael 

Mateas Expressive AI i den datavetenskapliga avhandlingen Interactive Drama, Art and 

Artificial Intelligence. Mateas prövar här sina teorier om Expressive AI utifrån det interaktiva 

spelet Façade där ett mänskligt subjekt får kommunicera och interagera i ett drama mellan två 

grafiska AI. Michael Mateas menar att utifrån denna undersökning med Expressive AI 

reflekterar vi forskningen om AI i grunden och utvecklar den. Det centrala i Mateas slutsats är 

att i ett program som Façade, där konst och vetenskap samarbetar, växer det inte bara fram nya 

forskningsfrågor kring AI utan det ger också upphov till nya perspektiv och utveckling av 

konstnärliga uttryck. Här beskriver han att i ett program som Façade där konst och vetenskap 

samarbetar öppnas nya forskningsfrågor kring AI, de ger också nya perspektiv och utvecklar 

konstnärliga uttryck.7 Det blir relevant för uppsatsen då vi dels får ytterligare bakomliggande 

faktorer kring utvecklingen om AI:s inträde in i Konstvärlden. Det blir även betydande som en 

                                                
5 Aaron Hertzmann, “Can Computers Create Art?”, Arts, vol. 7, nr. 18 (2018), s. 1-25. 2018 
6 Michael Mateas, “Expressive AI: A Hybrid Art and Science Practice”, Leonardo, vol. 34, nr. 2, (2001), s. 147-
153. 
7 Michael Mateas, Interactive Drama, Art and Artificial Intelligence, Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 
2018. 
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typ av förklaring på en eventuell brytpunkt för Konstvärlden i och med utvecklingen av 

konstnärliga uttryck. 

        Dessa artiklar saknar en liknande undersökning som denna uppsats har som grundar sig i 

ett i princip outforskat ämne, men i doktorsavhandlingen, From Canvas to Computer: Harold 

Cohen’s Artificial Intelligence Paradigm for Art Making av Mary Leigh Morbey, teknolog och 

kulturvetare, används ett omvänt perspektiv från denna uppsats. Den beskriver processen där 

människan framställer konst med hjälp av en dator via PAINT. Vad som är intressant med 

denna är att Morbey undersöker ett område där det saknas en större omfattning av det 

konstvetenskapliga perspektivet. Hennes problemformuleringar grundar sig i om bilder 

framställda på en dator kan betraktas som konst. Morebys undersökning är ett försök att skapa 

en väg för den datoriserade konsten in till konstvetenskapen med hjälp av redan erkända 

konstnärer som har gått från att måla på canvas till att skapa via dator. Resultatet visar att det 

fortfarande är en utmaning för den datoriserade konsten att få en stadig plats inom 

Konstvärlden, även när redan erkända konstnärer använder sig av detta mediet, då genren är en 

marginaliserad del i den konstnärliga sfären.8 

        För att ge en tydlig och samtida undersökning om potentialen kring AI och konst, med 

inriktning på GAN ger författarna bakom Multimodal Fusion for Traditional Chinese Painting 

Generation en bild av den snabba utvecklingen som AI har genomgått de senaste åren. I sin 

datavetenskapliga undersökning har de skapat ett multimodalt AI-system som ska generera 

traditionella kinesiska målningar. Man ville genom detta undersöka möjligheten för en AI att 

framställa sanningsenliga bilder. Resultatet visade sig vara effektivt för att generera begärda 

bilder.9 

 

1.3.3 Artificiell intelligens och kreativitet 

Användningen av kreativitet i uppsatsen kan vara dubbeltydigt då kreativitet är ett teoretiskt 

begrepp men den kan också användas för hur vi ska bedöma en AI:s förmåga att vara kreativ. 

Kreativitet är ett komplicerat begrepp som är svårt att hantera. Uppsatsen kommer inte göra en 

längre redogörelse av begreppet. Men kreativitet som begrepp är återkommande i materialet 

som behandlar The Portrait of Edmond de Belamy och delvis i konstbegreppet därför finns det 

en poäng att ha en resumé om vad som har skrivits om artificiell intelligens och kreativitet. 

                                                
8 Mary Leigh Morbey, From Canvas to Computer: Harold Cohen’s Artificial Intelligence Paradigm for Art 
Making, Ohio: The Ohio State University, 1992. 
9 Sanbi Luo, Si Liu, Jizhong Han, Tao Guo, ”Multimodal Fusion for Traditional Chinese Painting Generation” i 
Advances in Multimedia Information Processing- PCM 2018, Cham: Springer Nature Switzerland, 2018. 
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        Filosofiforskaren Yasemin .J Erden undersöker om en AI kan tillskrivas som kreativ. I sin 

filosofiska och datavetenskapliga artikel Could a Created Being Ever be Creative? Some 

Philosophical Remarks on Creativity and AI Development kommer Erden fram till att kalla en 

AI för kreativ är att missförstå begreppet. Erden menar att det som vi uppfattar som kreativitet 

hos en AI snarare är att den är en replika utifrån oss själva och därför anser Erden att denna typ 

av metod är fel i utvecklingen av en kreativ AI.10  

        Vidare utvecklas de filosofiska aspekterna kring AI och kreativitet i Creativity: A survey 

of AI approaches av datavetarna Jon Rowe och Derek Partridge. Denna datavetenskapliga och 

filosofiska undersökning behandlar AI-programmering samt dess kreativa förmåga. Med 

utgångspunkt ett antal begrepp inom kreativitet har undersökningarna visat att AI i viss 

utsträckning kan beskrivas som kreativ.11 

        I Rajakishore Naths teknologiska och humanistiskt vetenskapliga artikel, Machine 

intelligence (MI), competence and creativity undersöks påståendet om en maskin har ett 

medvetande och kan vara kreativ. Hans undersökning och analys visar på att en mekanism som 

en maskin inte kan representeras som medveten eller kreativ.12 Dessa texter har betydelse för 

uppsatsens kritiska hållning i hur vi ska bedöma kreativitet och artificiell intelligens. 

        Efter att de ovanstående författarna har fokuserat på kreativitet utifrån en filosofisk 

respektive teknologisk synvinkel kan man i den granskande undersökningen AI to Bypass 

Creativity: Will Robots Replace Journalists? (The Answer Is “Yes”) från 2018 läsa en studie 

där den artificiella intelligensens potential börjar få större betydelse inom media. Här 

undersöker ingenjören Andrey Miroshnichenko AI inom media. Utifrån kreativitet fokuserar 

han på den artificiella intelligensens förmåga att framställa nyheter. Forskningen har visat att 

människan oftast inte kan skilja mellan texter producerade av en AI och en människa. Enligt 

Miroshnichenko går utvecklingen mot att robo-journalistiken kommer att ha allt större 

betydelse. Undersökningen är således också en redogörelse för oenigheten kring en AI:s 

förmåga att vara lika kreativ som en människa.13 

 

                                                
10 Yasemin. J Erden, “Could a Created Being Ever be Creative? Some Philosophical Remarks on Creativity and 
AI Development”, Minds and Machine, vol. 20, nr. 3, (2010) s. 349-362. 
11 Jon Rowe, Derek Partridge, “Creativity: A survey of AI approaches”, Artificial Intelligence Review, vol. 7, nr. 
1, (1993), s. 43-70. 
12 Rajakishore Nath, “Machine intelligence (MI), competence and creativity”, AI & Society, vol. 23, nr. 3, 
(2009), s. 441-458.   
13 Andrey Miroshnichenko, AI to Bypass Creativity: Will Robots Replace Journalists? (The Answer Is “Yes”) 
Toronto: York & Ryerson Joint Graduate Program in Communication & Culture, York University, 2018. 
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1.3.4 Det bildproducerande nätverket GAN 

I den ingenjörstekniska artikeln Generative Adversarial Networks for Hyperspectral Image 

Classification används GAN i ett annat syfte än den forskningen som denna uppsats skriver 

om. Här experimenterar man med GAN för att klassificera HSI (Hyperspectral Images). 

Resultatet visade att användningen av GAN kan konkurrera med den redan toppmoderna 

metoden för att klassificera bilderna. Detta i sin tur öppnar möjligheter för GAN:s potential 

inom ett komplext område.14 Artikeln har är relevant för uppsatsen för att förstå vad GAN är 

och hur den är uppbyggd. Själva undersökningen som genomförs har dock ingen särskild 

betydelse i uppsatsen.  

        Då föregående artikel är tekniskt upplagd kan den ibland verka komplex för en 

konstvetenskaplig uppsats, och därför kan A Beginner’s Guide to Generative Adversarial 

Networks (GANs) komplettera föregående artikel och förklara GAN på ett översiktligt sätt. Det 

är en populärvetenskaplig text för det datavetenskapliga nätverket SKYMIND. Här förklarar 

författaren vad GAN är, hur den fungerar, vilka områden den används för och hur den har 

utvecklats till vad den är idag.15  

        Mycket om diskussionen kring AI:s kreativitet bygger på den senaste utvecklingen av dess 

förmåga att kunna träna sig själv genom djupinlärning. Här är texterna om GAN lämpliga, dels 

för att vi ska förstå djupinlärning i de konstruerade neuronnäten som GAN är en del av. Men 

det är också relevant för uppsatsen att förstå hur nätverket fungerar då Portrait of Edmond de 

Belamy är producerad genom GAN. Texterna här fungerar mer som en faktamässig bakgrund 

än en förklaring på relationen med konstvetenskapen.  

 

1.3.5 Uppsatsens bidrag till konstvetenskapen 

Det är tydligt i forskningsöversikten att det vetenskapliga arbetet om AI, även när det gäller 

visuella framställningar, omfattas främst inom datavetenskapen. Författarna kommer främst 

från en datavetenskaplig eller ingenjörsmässig bakgrund. Deras undersökningar fokuserar 

främst på AI som en teknisk uppbyggnad som kan utföra diverse aktiviteter som endast kunnat 

utföras av människan. Således finns det ett stort tomrum för konstvetenskapen inom detta ämne 

då relationen mellan konst och AI inte har undersökts tidigare utifrån uppsatsens exempel.   

                                                
14 Lin Zhu, Yushi Chen, Pedram Ghamisi, Jón Atli Benediktsson, “Generative Adversial Networks for 
Hyperspectral Image Classification”, IEE Transactions on Geosciemce and Remote Sensing, vol. 56, nr. 9, 
(2018), s. 5046-5063.  
15 Nicholson, Skymind. 
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        Vad man än kan säga om AI och konst är att auktioneringen i oktober 2018 är en ovanlig 

händelse. Frågorna, de bakomliggande faktorerna och debatten om detta kan på många sätt 

liknas vid Marcel Duchamps/Elsa von Freytag Loringhovens Fountain, signerat R. Mutt, från 

1917. Konstnären bakom Fountain gick mot alla dåvarande konventioner om vad konst var och 

därför omförhandlades konstbegreppet vilket i sin tur ledde till att föreställningen om konst 

utvecklades. Dada and Existentialism: The Authenticity of Ambiguity av Elizabeth Benjamin 

undersöker händelsen kring Fountain (med Marcel Duchamp som förmodad upphovsman) och 

hur han genom sin kritik mot konsten och samhället tilldela en urinoar konststatus. Händelsen 

förändrade Konstvärlden och blev ett tydligt brott under 1900-talet.16 Därmed blir uppsatsen en 

konsthistorisk undersökning där man sätter studien i relation till de händelser och 

bakomliggande faktorer 1917. Förutom de liknande frågeställningarna som de båda 

händelserna har alstrat fram kan vi även, utifrån den tid som Fountain skapades, diskutera 

konflikterna och tilldelningen av konststatus hos The Portrait of Edmond de Belamy. En 

ledstjärna med Duchamp och Fountain som bakgrund är efterforskningen om vilka begrepp 

inom konst hans skapande präglades av som man kan sätta i relation till uppsatsens ämne.17 

Händelsen kring Fountain ger alltså den konsthistoriska översikten som uppsatsen kan stödja 

sig på i undersökningen. Således kan vi utifrån denna bakgrund dra paralleller på de 

diskussioner som kretsar kring The Portrait of Edmond de Belamy som förmodat brott i 

konsthistorien.  

        Uppsatsen ska fokusera på ett verk, dess konstnärliga egenskaper, diskursen kring det och 

sätta detta i relation till konstbegreppet. Således fyller uppsatsen ett syfte inom 

konstvetenskapen.  

 

 

 

 
 

 

                                                
16 Janine A. Mileaf, From "Fountain" to Fetish: Duchamp, Man Ray, Breton and objects, 1917-1936, University 
of Pennsylvania, 1999.  
17 Elizabeth Benjamin, Dada and Existentialism: The Authenticity of Ambiguity, London Palgrave Macmillan, 
2016. 



10 
  

1.4 Material och urval 
Materialet som uppsatsen kommer att utgå från är dels målningen, Portrait of Edmond de 

Belamy, men också de textuella exemplen som bedömer verket. Det finns en hel del texter som 

behandlar Portrait of Edmond de Belamy, många utöver uppsatsens material.  Dessa texter 

lägger ingen värdering av vilken betydelse verket har eller inte har. Det som är intressant för 

uppsatsen är de texter som faktiskt har tydliga ståndpunkter om porträttet. De olika åsikterna 

har således ordnats i tre olika kategorier.  

        Den ena kategorin baseras på de författare som anser att Portrait of Edmond de Belamy är 

en brytpunkt i konsthistorien och den andra kategorin anser att det inte är en förändring. 

Slutligen är den tredje kategorin baserad på de kritiker som anser att det är en brytpunkt men 

att Portrait of Edmond de Belamy upphöjning i Konstvärlden är felaktig.  

        Händelsen har genererat flertalet artiklar och texterna som uppsatsen inte behandlar 

beskriver händelsen mer skildrande utifrån en form som är mer likt ett pressmeddelande, alltså 

saknar dessa artiklar en tydlig ståndpunkt. Dessa texter är trots detta betydelsefulla i den 

meningen att texterna reproducerar uppfattningarna av händelsen på Christie’s och verkets 

betydelse. Texternas urval grundar sig även i att omfatta en så stor bredd i hur åsikterna kring 

verket uttrycks samt de texter som återger en entydig bild av fallet. Varje text är viktig för 

uppsatsen då debatten och diskussionerna om ämnet utger vilka beståndsdelar som sedan ska 

behandlas utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.  

        Texterna som analyseras representerar diskussionerna kring Portrait of Edmond de 

Belamy och har därför hämtats främst från de traditionella medierna men också från de två 

organisationerna, The Verge och Artsy samt Christie’s egna webbsida och bloggen Artnome. 

Valet av dessa texter grundar sig i att det ska finnas tydliga ståndpunkter kring ämnet som sedan 

kategoriseras utifrån de tre centrala åsikterna som har redogjorts. Materialet har hämtats genom 

sökningar på Google som behandlar Portrait of Edmond de Belamy vilket i sin tur har genererat 

till ett antal texter. Nedan listas samtliga texter som uppsatsen behandlar; 

 

• Christie’s: ”Is artificial intelligence set to become art’s next medium?” från 12 

december 2018.18 

                                                
18 “Is artificial intelligence set to become art’s next medium?” 2018-12-12, (hämtad 2019-04-15) 
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• Forbes: ”What Happens Now That An AI-Generated Painting Sold For $432,500?” av 

William Falcon från 25 oktober 2018.19 

• Daily Mail: ”Who needs artists? Portrait painted (and signed) by artificial intelligence 

goes up for auction at Christie's in New York and could fetch $10,000” av Phoebe 

Weston från 24 oktober 2018. 20 

• The Guardian: ”A portrait created by AI just sold for $432,000. But is it really art?” av 

Jonathan Jones från 26 oktober 2018.21 

• The Art Newspaper: ”We must not let the art market hoodwink us in the AI debate” av 

Ben Luke från 17 december 2018.22 

• The Verge: ”How three french students used borrowed code to put the first AI portrait 

in Christie’s” av James Vincent från 23 oktober 2018.23 

• Artsy: ”What the Art World is Failing to Grasp about Christie’s AI Portrait Coup” av 

Ahmed Elgammal från 29 oktober 2018.24 

• Artnome: ”The AI Art At Christie’s Is Not What You Think” av Jason Bailey från 14 

oktober 2018. 25 

 

Följande verk ska analyseras; 

• Portrait of Edmond de Belamy (2018), av konstnärskollektivet Obvious (Pierre Fautrel, 

Hugo Caselles-Dupré, Gauthier Vernier). 

                                                
19 Wiliam Falcon,”What Happens Now That An AI-Generated Painting Sold For $432,500?”, Forbes, 2018-10-
25, https://www.forbes.com/sites/williamfalcon/2018/10/25/what-happens-now-that-an-ai-generated-painting-
sold-for-432500/#4619a0daa41c, (hämtad 2019-04-15). 
20 Phoebe Weston, “Who needs artists? Portrait painted (and signed) by artificial intelligence goes up for auction 
at Christie's in New York and could fetch $10,000”, Daily Mail, 2018-10-24, 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6310909/First-auction-painting-created-AI-artist-opens-
Christies-New-York.html, (hämtad 2019-04-15). 
21 Jonathan Jones,”A portrait created by AI just sold for $432,000. But is it really art?”, The Guardian, 2018-10-
26, https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2018/oct/26/call-that-art-can-a-computer-be-a-painter,  
(hämtad 2019-04-15). 
22 Ben Luke, ”We must not let the art market hoodwink us in the AI debate”, The Art Newspaper, 2018-10-17, 
https://www.theartnewspaper.com/comment/we-must-not-let-the-art-market-hoodwink-us-in-the-ai-debate, 
(hämtad 2019-04-15). 
23 James Vincent, ” How three french students used borrowed code to put the first AI portrait in Christie’s”, The 
Verge, 2018-10-23, https://www.theverge.com/2018/10/23/18013190/ai-art-portrait-auction-christies-belamy-
obvious-robbie-barrat-gans, (hämtad 2019-04-15) 
24 Ahmed Elgammal, ” What the Art World is Failing to Grasp about Christie’s AI Portrait Coup”, Artsy, 2018-
10-29, https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-art-failing-grasp-christies-ai-portrait-coup, (hämtad 2019-04-
15). 
25 Jason Bailey, ”The AI Art At Christie’s Is Not What You Think”, Artnome, 2018-10-14, 
https://www.artnome.com/news/2018/10/13/the-ai-art-at-christies-is-not-what-you-think, (hämtad 2019-04-15). 
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1.4.1 Avgränsningar 

Då uppsatsens ämne i stort sätt är outforskat inom konstvetenskapen är det svårt att redogöra 

för alla infallsvinklar som Portrait of Edmond de Belamy har. Urvalet av det textuella materialet 

ett axplock av flera artiklar som finns att hitta. Därför är det även här svårt att avhandla varje 

text vilket har resulterat till att texterna som uppsatsen kommer analysera får representera 

åsikterna och kritiken som finns om porträttet. Utifrån läsning av diverse texter, både texterna 

i materialet och övriga internettbaserade texter, har jag kunnat sammanfatta tre centrala delar 

av de delade åsikterna som finns hos Portrait of Edmond de Belamy. Det finns därför ingen 

avgränsning som tar hänsyn till en tidsperiod eller område.  

        Språket har avgränsats till att endast behandla engelska artiklar från brittiska samt 

amerikanska medier och organisationer. Det är inom dessa medier som det finns mest material 

att hämta. Det finns ytterst få artiklar om porträttet från de större svenska medierna. De som 

finns är oftast baserade på engelska förlagor.  

        Det har tidigt konstaterats att valet av materialet har behövts begränsas då jag tidigt visste 

vilket omfattande underlag av artiklar det finns. Kommande undersökningar av ämnet kan 

komma att omfatta andra delar av vad som har skrivits om Portrait of Edmond de Belamy och 

kan därför belysa en annan synvinkel på auktioneringen. Detta är något som jag är väl medveten 

om men som tidigare nämnts är fältet om Portrait of Edmond de Belamy i stort sätt outforskat.  

        Forskningen och källorna har därför ett klart samband till mina avgränsningar. Eftersom 

forskningen kring ämnet är tunt kan uppsatsen på många sätt bedömas som en pilotstudie för 

kommande undersökningar. Uppsatsens perspektiv och undersökning är en liten del av ett större 

ämne som rör både Portrait of Edmond de Belamy och AI-konst. Forskningen här utreder främst 

relationen mellan Portrait of Edmond de Belamy och Konstvärlden. Utifrån denna 

undersökning bidrar uppsatsen till en överskådligare bild av händelsen och en grundläggande 

syn på porträttets konstnärliga aspekter. Förhoppningen med forskningen är att uppsatsen ska 

leda till fler undersökningar som breddar synen på ämnet.  
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1.5 Definitioner 
Uppsatsen kommer kretsa runt flertalet begrepp som kommer från datavetenskapen vars 

terminologi har ett engelskt ursprung. Såväl förkortningar som de fullständiga termerna 

kommer att förekomma för att förenkla vissa meningsuppbyggnader. Artificiell intelligens och 

AI kommer exempelvis båda att användas beroende på diverse meningsuppbyggnader. GAN 

kommer att förekomma mer än dess fullständiga term som är Generative Adversarial Network 

på grund av dess långa namn.  

        I uppsatsen kommer porträttets namn skrivas Portrait of Edmond de Belamy. Vissa 

författare i det textuella materialet benämner verket som Portrait of Edmond Belamy och även 

Portrait of Edmond Bellamy. Då Obvious tillskriver verket Portrait of Edmond de Belamy anses 

det vara namnets korrekta form.26 Obvious fullständiga namn är Obvious Art men för 

enkelhetens skull kommer uppsatsen benämna gruppen endast som Obvious. Uppsatsen 

kommer också till största del benämna Obvious som konstkollektivet. Då Obvious själva 

tillskriver sig som ett konstkollektiv, vilket även Christie’s gör, kommer även uppsatsen 

benämna gruppen som detta för enkelhetens skull utan att ta ställning i förväg om deras plats 

eller utanförskap i Konstvärlden.  

        Vissa försvenskade omskrivningar av de tekniska termerna kommer att förekomma, 

exempelvis neuronnät eller djup-neuronnät som kommer från engelskans Deep Neural 

Network. Även Deep Learning kommer skrivas som djupinlärning. De svenska 

översättningarna är vedertagna begrepp och används således genom uppsatsen. Det 

förekommer även fria svenska översättningar från redogörelsen av konstbegreppet. 

Översättningarna från svenska till engelska kommer tydligt visas i uppsatsen för att klargöra 

för vilka begrepp som redogörs, exempelvis conferred status of art som översätts till tilldeling 

av konststatus.  

        Uppsatsen skriver även Konstvärlden med versal på första bokstaven då texten behandlar 

begreppet om Konstvärlden som en titel för den löst sammansatta, informella och i viss mån 

osynliga institution som uppsatsen presenterar. Att skriva Konstvärlden med versal gör texten 

i högre grad mer förståelig då läsaren greppar att det är begreppet om Konstvärlden som 

bearbetas. Det är även viktigt att förklara att när jag analyserar och diskuterar resultatet av 

undersökningen visar det att Konstvärlden är starkt kopplat till konsthistorien. Ibland redovisas 

det exempelvis att konsthistorien är förändrad vilket betyder att förändringen sker i förbindelse 

med en förändring i Konstvärlden.  

                                                
26 “Gallery”, Obvious Art,  https://obvious-art.com/gallery.html, (hämtad 2019-11-13) 
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2 Teoretiska utgångpunkter 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från diskursteorin. Diskurs som teoribildning har som 

utgångspunkt att undersöka hur språket formar vår verklighet. Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Philips skriver i Diskursanalys som teori och metod ”Med hjälp av språket skapar vi 

representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande 

verklighet - representationerna bidrar till att skapa den”.27 En ansenlig händelse kan alltså 

förklaras utifrån flera perspektiv beroende på vilken diskurs de verkar utifrån. En 

översvämning, förklarar Winther Jørgensen och Philips, kan exempelvis förklaras som ett 

naturfenomen av en viss grupp medan en annan grupp skulle förklara den ur en meteorologisk 

diskurs och förklara orsaken till översvämningen beror på stora mängder nederbörd som 

drabbat regionen den senaste tiden.28 Att försöka se vilka förklaringar som har förmedlats 

utifrån det textuella materialet är den övergripande premissen i uppsatsens undersökning. 

        Winther Jørgensen och Philips menar att det övergripande argumentet i diskursteorin är 

att sociala fenomen aldrig är färdiga. Då betydelser aldrig kan fastställas sker ständiga sociala 

strider om definitioner av samhälle och identitet vilket i sin tur resulterar i sociala 

konsekvenser.29  

        Winther Jørgensen och Philips skriver att filosoferna Laclau och Mouffe skapade sin 

diskursteori genom att sammanföra marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. 

Marxismen täcker filosofin om det sociala och strukturalismen bidrar till teorin om betydelser. 

Deras teori resulterar därför till att hela det sociala fältet uppfattas som ett nät av 

betydelsebildningsprocesser.30 

        Laclau och Mouffe bygger sitt teoribygge på ett antal centrala begrepp. I uppsatsen är det 

tre begrepp som främst kommer att användas som verktyg i analysen; 

 

• Artikulation: Artikulationerna reproducerar, ifrågasätter eller omformar diskurserna.31 

• Element: Tecken vars mening inte är fixerad är element, alltså tecken som är 

mångtydiga. En diskurs försöker göra element till entydiga tecken genom att reducera 

dess mångtydighet till entydighet.32 

                                                
27 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur AB, 
2000, s. 15. 
28 Ibid, s 15. 
29 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 31. 
30 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 32. 
 31 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 37. 
32 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 34. 
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• Nodalpunkt: Diskurser har ett priviligierat tecken varifrån alla andra tecken ordnas och 

får sin betydelse. Nodalpunkten beskrivs som ett tecken som i större grad är öppen för 

tillskrivningar.33 

        

         För att förtydliga de centrala begreppen som ovan nämnt menar Laclau och Mouffe utifrån 

vad Winther Jørgensen och Philips har skrivit att betydelser (tecken) i diskursen alltid är utsatt 

för artikulationer där de antingen reproducerar eller ifrågasätter innebörden. Således är 

muntliga, skriftliga och resterande sociala praktiker mer eller mindre en artikulation. 

Reproduceringen av en betydelse ska inte ses som en upprepning utan istället som ytterligare 

en reducering av betydelsemöjligheter då den fastställer dess relation till de andra betydelserna 

i diskursen.34  

 

2.1 Makt och kunskap 
Inom diskursanalysen har begreppen makt och kunskap en central plats. Winther Jørgensen och 

Philips hänvisar dessa begrepp till Michael Foucault som menar att sanningen är konstruktion 

skapad av diskurser och av olika kunskapsregimer. Dessa avgör alltså vad som är sant och 

falskt. Winther Jørgensen och Philips förklarar att Foucaults ändamål är att fastlägga strukturen 

inom de olika kunskapsregimerna, de språkliga reglerna och vad som anses som sant och falskt.  

Trots att det finns ett flertal olika utsagor förekommer det oftast identiska och återkommande 

yttranden i en bestämd domän.35  

        Vidare redogör Winther Jørgensen och Philips för hur Foucaults diskursanalys sätter makt 

som det centrala istället för att se aktörer och strukturer som de primära kategorierna. Foucault 

anser inte att makten ägs och används av en grupp aktörer mot passiva subjekt. Makten är 

snarare spridd över skilda sociala praktiker och den ska inte bara förstås som förtryckande utan 

även som produktiv då den konstituerar diskurser och kunskap skriver Winther Jørgensen och 

Philips.36 Vidare skriver författarna att Foucault förtydligar detta genom att makt även ska 

förstås som positiva möjligheter som ger förutsättningar för det sociala. Genom makt skapas 

den sociala omvärlden. Den viktigaste formuleringen här är att makt och kunskap förutsätter 

varandra, de är alltid förbundna till varandra.37  

                                                
33 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 33. 
34 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 36. 
35 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 19. 
36 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 20. 
37 Ibid. s.20 
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        Winther Jørgensen och Philips skriver att då makten skapar vår sociala omgivning är det 

makten som gör att omvärlden ser ut på ett visst sätt. Det är makten som gör att världen kan 

berättas om på vissa sätt medan andra möjligheter exkluderas. Makt är därför både produktiv 

och avgränsande. Foucault beskrivning av makten och kunskapens gör att de får ett tydligt band 

med diskursteorin.38 

        Winther Jørgensen och Philips skriver att enligt Foucault är omöjligt att nå sanningen 

eftersom att man alltid talar om sanningen ur en position inom sin egen diskurs och aldrig 

utanför. Således talar man snarare om ”sanningseffekter” som skapas inom diskurser. Vidare 

skriver de att eftersom man aldrig kan nå sanningen bör man istället koncentrera sig på hur 

sanningseffekter produceras inom diskurser som varken är sanna eller falska. Således bör man 

analysera diskursiva processer där diskurser skapas som i sin tur ger sin tur konstruerar sanna 

eller falska bilder om verkligheten.39 

 

2.2 Konstbegreppet 
Nedan kommer det att presenteras olika definitioner och redogörelser för vad konst är. 

Uppsatsens textuella material skildrar olika uppfattningar om Portrait of Edmond de Belamys 

relation till Konstvärlden och konstbegreppet. Därför är det väsentligt att ringa in en förklaring 

om begreppet. Begreppet är inte oproblematiskt då konst idag är en abstrakt föreställning. 

Uppsatsen kommer att utgå från Arthur Dantos definition om konst och Konstvärlden som även 

George Dickie och Stephen Davies har kommenterat på, vilka uppsatsens teoretiska ramverk 

även kommer att redogöra för. Till det kommer ett antal begrepp, definitioner och kritiska 

aspekter tas i beaktning.  

2.2.1 Konstvärlden och den institutionella konstteorin	

Konstkritikern Arthur Danto skriver i sin essä, The Artworld, om den Institutionella konstteorin. 

Teorin bygger på att konst definieras utifrån en institutionell värld, Konstvärlden (Artworld).  

Danto beskriver att kunskapen och kunnandet inom Konstvärlden är det som definierar vad som 

är konst. Alltså, för att känna igen ett konstverk krävs det att man besitter särskilda kunskaper 

kring teorier om konst, känner igen den konstnärliga atmosfären och har vetskap om 

konsthistorien.40 Det är just teorierna som gör att objekt kan upphöjas till konst och särskiljas 

                                                
38 Ibid. s.20 
39 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s.21. 
40 Arthur Danto,”The Artworld”, The Journal of Philosophy, vol. 61, nr. 19, (1964), s. 580. 
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från vanliga objekt.41 Danto menar också att Konstvärlden måste vara redo för särskilda 

konstverk inom en viss tid.42 Danto exemplifierar att Andy Warhols Brilloboxar inte skulle 

kunna upphöjas som ett konstverk 50 år innan verket presenterades. Danto beskriver att en 

person som inte besitter dessa kunskaper kan inte heller särskilja objekt och konstverk från 

varandra.43 
        Ett tydligt exempel som Danto beskriver är att exemplifiera skiljelinjen mellan Andy 

Warhols Brilloboxar och företagets massproducerade Brilloboxar. Delvis förklarar Danto att en 

tydlig skillnad är att Warhol gjorde sina Brilloboxar för hand. Warhol tar en massproducerad 

produkt och gör om det till konst.44 Enligt Danto kvittar det om Brilloboxen är bra konst, det 

centrala i Brilloboxen är Warhols transformering, från en kommersiell produkt till ett 

konstverk, är just att det kan kallas konst.45 Danto förklarar här att konstnärens skapande har en 

central del i vilka objekt som kan kallas konst, Warhol blir här en aktör i skapandet av konst.46 

Danto fortsätter med att förklara att det fysiska rummet också spelar roll för objektets 

transformation från ett kommersiellt objekt till ett konstverk. Han skriver att företagets 

lagerutrymme för Brilloboxarna inte är en plats för ett konstverk, vilket snarare förklarar 

Konstvärlden som en uppbyggnad av immateriella och materiella strukturer. När Warhols 

Brillobox väl placeras inom ett galleris väggar sker en tydlig förändring då Brilloboxen ställs 

ut som ett konstverk.47  

 
2.2.2 Tilldelning av konststatus  

Konstkritikern George Dickie gör också en undersökning av den institutionella konstteorin 

utifrån Dantos resonemang i What Is Art? An Institutional Analysis.48 Dickie utvecklar sina 

teorier om den institutionella konstteorin genom att belysa ett begrepp; conferred status of art. 

Dickie menar att när man har fastställt definitionen av konstbegreppet måste man gå vidare för 

att bekräfta vad ett konstverk är. Ett konstverk är, menar Dickie, dels en artefakt och en 

uppsättning av betraktelser som gav den status att bli en uppskattad kandidat av en eller flera 

personer inom Konstvärlden.49 Dickie förklarar den senare aspekten av definitionen och delar 

                                                
41 Danto, 1964, s. 581. 
42 Ibid, s 581. 
43 Ibid, s 581. 
44 Danto, 1964, s. 580. 
45 Danto, 1964, s. 581. 
46 Danto, 1964, s. 580. 
47 Danto, 1964, s. 581. 
48 George Dickie, What Is Art? An Institutional Analysis, Ithaca: Cornell University Press, 1974. 
49 Dickie, 1974, s. 431. 
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upp det i fyra sammankopplande koncept; 

1. Den (objektet) agerar å en institutions vägnar. 

2. den erhåller status 

3. den övergår till att vara en kandidat 

4. den är uppskattad.50 

Dickie beskriver att kopplingen mellan erhållandet av statusen och agerandet å en institutions 

vägnar är tätt sammankopplande och menar att man kan jämföra det med hur en kung 

(institutionen) dubbar (tilldelar/conferring) en riddare.  

        När det gäller Konstvärlden är aspekten av hur tilldelningen sker någorlunda vag i 

jämförelse med en tydlig organisation där människorna som verkar inom en avgränsad 

sammanslutning har en tydlig roll och där man har definierat vilka som har auktoritet. Enligt 

Dickie är varken de auktoritära rollerna eller de producerande rollerna kodifierade inom 

Konstvärlden. Trots det bevisar Konstvärldens praktiker att den arbetar som en social 

institution.51 Dickie anser att Konstvärlden till stor del är en informell social institution. Den 

huvudsakliga personalen är löst sammansatt, men samtidigt sammankopplad till varandra. Till 

personalen tillhör konstnärer, producenter, museidirektörer, konstkritiker, konsthistoriker, 

filosofer osv. Dickie beskriver att dessa personer är de som håller Konstvärldens verksamhet i 

rörelse. Han tillägger här att alla personer som ser sig själv som en medlem i Konstvärlden, är 

medlem av den.52 

        När det gäller själva tilldelandet av status på ett objekt menar Dickie att det delvis är 

nödvändigt att ett antal människor inom Konstvärlden tilldelar ett objekt konststatus för att 

sedan det ska bli en uppskattad kandidat. Han menar emellertid att det egentligen endas behövs 

en person som agerar å Konstvärldens vägnar att tilldela denna status. Det finns många 

konstverk som kan definieras som konst, trots att de endast blivit betraktad av en person från 

Konstvärlden - konstnären själv.53 Dickie exemplifierar detta genom Duchamps Fountain. Han 

menar att det finns en skillnad för hur en försäljare inom VVS-branschen presenterar sina varor 

framför oss och hur Duchamp tilldelade en urinoar status att bli en uppskattad kandidat, alltså 

att han presenterade urinoaren som ett konstverk. Skillnaden är var själva utförandet sker. 

Fountain presenterades inom en omgivning som tillhörde Konstvärldens institution medan 

                                                
50 Ibid, s. 431 
51 Ibid, s. 431. 
52 Ibid. s, 431.  
53 Dickie, 1974, s. 432. 
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försäljarens arbete skedde utanför Konstvärlden. Här menar Dickie att försäljaren kan utföra ett 

konstverk, precis som Duchamp, men hindras då av den enkla anledningen att det inte skulle 

förefalla honom.54 

        Dickie gör en kort redogörelse om det väl använda begreppet i hans text, Uppskattning 

(appreciation). Han bestrider uttrycket att om ett objekt inte är uppskattat är det således inte 

konst. Han menar att uppskattning snarare handlar om vilka kvalitéer vi upplever värdefulla 

hos ett konstverk. Dickie pekar på filosofen Ted Cohens redogörelse om uppskattning. Cohen 

menar att för att ett objekt ska kunna tilldelas en kandidatur till att bli uppskattad måste det 

finnas något i objektet som är möjligt att uppskatta. Dickies skriver att Cohen anser att Fountain 

inte kan bli uppskattad. Det enda med konstverket som kan uppskattas är Duchamps agerande 

där han genom sitt konstverk protesterade mot sin tids konst. Man kan dock inte uppskatta 

verket själv. Dickie är inte överens med Cohens slutsats här, Dickie uppfattar att alla objekt, 

oavsett om det är konst eller inte, har minst en kvalité man kan uppskatta.55 

 

2.2.3 Kritiska aspekter	
Filosofen Stephen Davies har i Definitions of Art formulerat ett kritiskt perspektiv på 

ovanstående begrepp formulerade av George Dickie. Davies problematiserar Dickies syn på att 

han å ena sidan erkänner den institutionella konstteorin, alltså att artefakter som är konst beror 

på dess placering inom den lämpliga institutionella kontexten, å andra sidan anser han samtidigt 

att ett verk som aldrig visas för en publik, utan endast för konstnären, kan definieras som konst. 

Således är den institutionella konstteorin inte nödvändig var skapandet av konst.56  
        Ett av Davies huvudargument är främst Dickies synpunkt angående VVS-försäljaren. 

Dickie hävdar att VVS-försäljaren lika gärna kan utföra ett konstverk likt Duchamp, det enda 

som skilde utförandena åt var i vilken kontext som personerna utförde sina skapelser. Davies 

avvisar Dickies teori här och menar att det inte är självklart att försäljaren skulle kunna agera 

lika radikalt som Duchamp när han träder in i Konstvärldens institutionella väggar. Davies 

menar att det inte är Konstvärldens publik som avgör tilldelningen av status på ett objekt som 

konst. Tilldelningen av status är en process som sker innan allmänheten kan beskådas av 

allmänheten. Det centrala i teorin är snarare att Duchamp hade auktoritet som försäljaren 

saknade i att ändra konventionerna om hur man framgångsrikt tilldelar konststatus. Om man 

följer Dickies teori om att vem som helst kan bli en konstnär är att underminera den 

                                                
54 Ibid, s. 432.  
55 Dickie, 1974, s. 433.  
56 Stephen Davies, Definitions of Art, Ithaca: Cornell University Press, 1991, s. 78–79. 
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institutionella teorin då rolldifferentieringens betydelse försvinner som gör att den 

konstruktionens mister sin övertygelse. Davies menar att om alla personer i en institution 

besitter samma roll och har likvärdig auktoritet att tilldela konststatus förlorar begreppet 

legitimitet.57 
        En konstnär är en som har förvärvat auktoritet över att tilldela konststatus menar Davies. 

Auktoritet här betyder att konstnären äger rätten till att framgångsrikt använda sig av 

konventionerna för hur man tilldelar ett objekt status som konst. Genom att ha deltagit i 

Konstvärldens aktiviteter förvärvar konstnären auktoriteten. Denna aktivitet tar sig uttryck 

genom att konstnären agerar å Konstvärldens vägnar i sin roll och inte genom de övriga 

medlemmarna i Konstvärlden. Davies fortsätter att det finns institutionella gränser vad gäller 

procedurer och kontexter som konststatus kan tilldelas, exempelvis vem som kan tilldela status 

och vilka objekt som kan erhålla status. Det är tilldelningen av konststatus och medlemskapet 

i Konstvärlden som ger en person auktoritet över att tilldela konststatus förändras hela tiden. 

Duchamp hade exempelvis inte möjlighet att utföra sitt konstverk tvåhundra år tidigare på grund 

av att konventionerna såg annorlunda ut.58  

        Davies menar att konventionen hur ett objekt erhåller konststatus beror på auktoritet 

snarare än kompentens eller skicklighet. Dock finns det en möjlighet för att en konstnär, 

informellt, kan erhålla auktoritet genom skicklighet eftersom hen är en erkänd konstnär. Davies 

anser emellertid att det centrala här handlar om auktoriteten och inte hur man förvärvade den. 

Under Duchamps tid kunde många människor med auktoritet använda få konventioner för hur 

man tilldelade konst, men endast ett par av dessa kunde använda alla konventioner, eller som 

Duchamp, modifiera dem. Duchamps auktoritet berodde på att han hade blivit en erkänd som 

konstnär inom avantgardet, men han behövde inte visa upp någon särskild skicklighet för att 

förvärva det erkännandet. Det var alltså ingen skillnad på Duchamps och VVS-försäljarens 

skicklighet eller duglighet i att utföra en urinoar till ett konstverk. Detta betyder däremot inte 

att man måste acceptera att försäljaren är en konstnär på samma sätt som Duchamp. Det som 

Duchamp gjorde här var snarare att han antog en ny användning av konventionen hur man 

tilldelar konststatus.59 

        En viktig punkt för uppsatsen är att Davies menar att vissa konstverk, exempelvis en 

slumpmässig datorteckning, inte är något en konstnär är ansvarig för. Det är åtminstone inte 

någon som agerade konstnärs ansvar att tilldela teckningen konststatus. När ett verk av den 

                                                
57 Davies, 1991, s. 85.  
58 Davies, 1991, s. 87–88. 
59 Davies, 1991, s. 88-89.  
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typen väl blir erkänd som konst sker det då när någon med lämplig auktoritet inom 

Konstvärlden förvaltar dess konststatus.60 

        Davies avslutar de kritiska aspekterna på Dickies institutionella teori med att han kan ha 

rätt i att vem som helst kan ha konstnärlig skicklighet eller kvalificera sig i rollen som konstnär. 

Davies förmodar dock att Dickies menar att vem som helst kan ha auktoritet att använda sig 

framgångsrikt av alla konventioner om hur konststatusen tilldelas. Här menar Davies att Dickes 

har fel. Detsamma gäller Dickies resonemang att vem som helst som skapar konst är en 

konstnär. Slutligen säger Davies att när väl man accepterar att auktoritet att tilldela konststatus 

kan förvaltas av andra roller än endast konstnären finns det egentligen inget som säger att 

Dickies teori är fel.61 

 

2.3 Konst och kreativitet	
 
Då konst inte sällan definieras utifrån vilken betydelse kreativitet har är det väsentligt att göra 

en kort redogörelse av begreppet. Utan att definiera vad kreativitet är, då det begreppet i sig är 

svårt att förklara, behöver man göra en förklaring kring dess koppling med konsten. Inte minst 

på grund av att flera av uppsatsens textuella material använder sig flitigt av begreppet.    

        Yasemin J. Erden har i texten Could a Created Being Ever be Creative? Some 

Philosophical Remarks on Creativity and AI Development gjort en redogörelse från sin 

utgångspunkt angående kreativitet. För att redogöra för om något, i hennes fall en artificiell 

intelligens, är kreativ måste man göra en teoretisk definition på begreppet. Erden menar att 

kreativitetsbegreppet utgår från två begrepp; originalitet och slumpmässighet. Varje begrepp 

väger olika tungt beroende på vilken metod som används för att bedöma i vilken grad en process 

eller en produkt är kreativ. Erden menar dock att det råder brist på enighet och konsensus både 

i förklaringen på ramverket ovan och begreppet i helhet, vilket gör att begreppet i sig är vagt.62 

        Vidare redogör Erden för olika utgångspunkter i debatten kring hur och varför kreativitet 

uppstår. Erden sammanfattar Colin Martindale och Liane Gaboras texter om kreativitet att en 

kreativ person behöver lika mycket kapacitet för självkontroll och flexibilitet. En annan 

undersökning menar att individualitet är en viktig faktor för det kreativa utövandet medan en 

ytterligare studie menar att den kulturella kontexten är väsentlig att ha i sitt beaktande. Frihet 

kontra restriktioner för skapandet är viktiga aspekter teorier om kreativitet. Termer som 
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potential, driv, motivation växlar kring teorierna och pekar snarare på att kreativitet bedöms 

inom psykologiska disciplinen snarare än att kunna bedöma kreativitet utifrån en färdig 

produkt. Originalitet är även en återkommande term inom teorierna kring kreativitet. Här 

bedömer man kreativitet utifrån hur nyskapande ett producerat verk är samt hur användbart och 

lämpligt det är inom sina begränsningar. Men Erden menar här att originalitet också är ett 

problematiskt begrepp då även det är svårt att definiera.63 Erden sammanfattar således att det 

finns för många faktorer och teorier som gör anspråk på kreativitetsbegreppet att ett 

fastställande av begreppet är problematisk. Då det råder oenighet kring en grundläggande 

definition av begreppet och inte bara skilda åsikter av enskilda delar av kreativitet är det svårt 

att få en helhetsbild av begreppet.64 

        Om Erden utreder kreativitetsbegreppet som vagt försöker Margaret A. Boden sig på en 

mer konkret redogörelse om kreativitet i sin text Creativity and artificiall intelligence. Boden 

menar att kreativitet inte är någon speciell förmåga eller en psykologisk egenskap som endast 

en elit har tillgång till. Boden anser snarare att det är ett kännetecken för mänsklighetens 

intelligens. Kreativitet, menar Boden, är grundad i vardagliga skickligheter som idéer, 

påminnelser, perceptioner, parallellt tänkande, problemlösande och reflektion. Hon fortsätter 

att det inte endast kännetecknas av en psykologisk betydelse av en kognitiv dimension då 

motivation och sinnesrörelse har lika stor innebörd som personliga faktorer.65 

        När det gäller konstbegreppets koppling till kreativitet gör Stephen Davies en redogörelse 

utifrån filosofen Morris Weitz teorier. Davies tolkning av Weitz förklaras att det är omöjligt att 

forma en essentiell definition av konst. Alla försök att definiera konst är dömda att misslyckas. 

Davies skriver att Weitz anser att en definition av konst skulle hindra framtidens kreativitet. Då 

många filosofer och teoretiker har försökt finna en essens i konsten för att definiera den och att 

kunna hitta en gemensam nämnare för all konst skulle resultera till att det kreativa skapandet 

skulle drabbas, anser Weitz. Med en gemensam essens och definition om vad konst är skulle 

framtidens konst aldrig kunna utmana, ändra, omdana eller skilja sig från dåtidens konst.66 

Davies påpekar att det är många författare och teoretiker som inte håller med om hans 

påstående. Tidigare definitioner om konst har, menar Weitz, uteslutit den kreativa aspekten. 

Enligt Weitz är kreativitet en grundpelare för att man sedan ska kunna tilldela konststatus. 

Davies kritiserar detta resonemang då försöket att formulera en definition inte nödvändigtvis 
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66 Davies, 1991, s. 5-6. 
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behöver betyda att kreativiteten utesluts. Definitionen säger endast att konstnärerna är fria att 

göra vad de vill men att uppmanas samtidigt att vara kreativa.67 

        Kreativitetsbegreppet är således en term som är svår att definiera och hantera, även i en 

given kontext. Kreativitet är dock något som är återkommande i uppsatsen från det textuella 

materialet. Författarna bakom texterna använder kreativitetsbegreppet ganska vidlyftigt som en 

central del i deras redogörelse men utan att definiera eller förklara innebörden i begreppet. 

Därför är det viktigt att slå fast i uppsatsen att begreppet är kontroversiellt för att därför få en 

förståelse om dess återkommande framträdande. Utan en förklaring av begreppet, oavsett om 

det finns en konkret definition eller en definition utan konsensus, förbiser man en essentiell del 

i hur man ska uppfatta åsikterna kring Portrait of Edmond de Belamy. Alltså, begreppet är 

alltför upprepat för att man ska kunna negligera och även om det råder en oenighet kring 

begreppet finns det ett värde att även förklara splittringen. 

2.4 Centrala begrepp	
Sammanfattningsvis följer här centrala begrepp som det teoretiska ramverket har återgett. 

Dessa begrepp kommer att ha en särskild betydelse i uppsatsens undersökning då de är ett stöd 

för undersökningen av materialet.  

• Diskurs är en social konstruktion som formas av kunskapspraktiker där man har en 

entydig förklaring och förståelse för hur ett visst fenomen är och vilken betydelse det 

har. Kampen om betydelser inom en diskurs sker hela tiden för att förklara samhället 

och identiteter som i sin tur resulterar i sociala konsekvenser.68 

• Makt är det centrala begreppet i Foucaults diskursanalys. Makt skapar vår sociala 

omvärld och är anledningen till att vår omvärld ser ut på ett visst sätt. Makten behöver 

inte ses som något förtryckande utan som en produktiv källa som skapar diskurser, 

subjekt och kunskap.69  

• Kunskap och makt förutsätter och är alltid bundna till varandra. Kunskapsregimer och 

diskurser konstruerar sanningar. Makt och kunskap skapar diskurser som i sin tur skapar 

subjekt.70 

• Konst förklaras utifrån Arthur Dantos institutionella konstteorin. Utifrån teorin 

                                                
67 Davies, 1991, s. 15. 
68Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 15, 31. 
69Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 19–21. 
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definieras konst utifrån vissa regler inom institutionens väggar.71 Utifrån teorin har även 

Konstvärlden konstrueras som är bestående av sociala och löst sammansatta roller. Inom 

Konstvärlden kan man finna museum, gallerier, konstnärer, konstvetare, konstkritiker, 

kulturella institutioner osv. Det är alltså inom Konstvärlden som man definierar vad 

som är konst och vad som är ”vanliga” objekt.72 

• Auktoritet är en förutsättning för att ett konstverk ska kunna erhålla konststatus. 

Dickies menar att den som ser sig själv som medlem i Konstvärlden är en del av 

Konstvärlden.73 Vilket då kan betyda att den som ser sig själv som medlem i 

konstvärlden erhåller auktoritet. Davies, å andra sidan, anser att man erhåller auktoritet 

då man aktivt har deltagit i Konstvärldens aktiviteter. Aktiviteten grundar sig i att man 

agerar å Konstvärldens vägnar i sin roll som konstnär och inte genom övriga 

medlemmar inom det institutionella bygget. Hur ett verk erhåller konststatus beror på 

auktoritet snarare än skicklighet menar Davies.74 

• Kreativitet är ett mångtydigt begrepp som ofta är föremål för debatt då flera teoretiker 

har försökt definiera begreppet, vilket gör att begreppet inte har en gemensam och 

grundläggande förklaring. Många hänvisar kreativitet till originalitet och 

slumpmässighet.75 Kreativitet kan bedömas utifrån en färdig produkt eller ett resultat 

men brukar snarare hänvisas till själva processen i skapandet och är oftast något som är 

mänskligt känneteckande som både kan ha psykologiska förklaringar men också förstås 

utifrån individuella egenskaper.76 För konstbegreppet är kreativitet vanligtvis ett 

centralt begrepp och en grundpelare för erhållandet konststatus på ett objekt.77 

2.5 Metod 
Metoden utgår från diskursanalysen och används således som angreppsätt på det textmaterialet 

för att få fram centrala formuleringar samt begrepp som författarna använder sig av i sina 

argument för eller mot porträttet. Dessa argument kommer tillsammans med granskningen av 

händelsen på Christie’s sättas i relation till teorierna om konstbegreppet för att få en uppfattning 

om auktioneringen. Med diskursanalysen klargörs vilka betydelsebildningar som har 

konstruerats av händelsen på Christie’s medan det institutionella konstbegreppet ger oss en 
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76 Boden 1998, s. 347–348. 
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definition av vad konst är och hur vi kan förstå Portrait of Edmond de Belamy inom begreppets 

ramar. Utifrån det här fastställandet kan man undersöka varför en konflikt har uppstått om 

auktioneringen samt hur Portrait of Edmond de Belamy har erhållit sin konststatus.  
        Som tidigare nämnts i teoridelen är diskursanalysen det övergripande regelverket av hur 

uppsatsens ämne ska analyseras. Termerna som har presenterats ovan, både diskursanalytiska 

och konstvetenskapliga, kommer sedan fungera som ett förhållningssätt av hur materialet ska 

analyseras. Tillsammans med detta kommer sedan det visuella materialet, Portrait of Edmond 

de Belamy, undersökas genom en formalanalys utifrån Heinrich Wölfflins teorier som även den 

kommer sättas i samband med de centrala begreppen. Som nämnts i forskningsöversikten är 

denna undersökning en pilotstudie därför består materialinsamlingen av informationshämtning 

om delvis verket men också de mediala texterna som uppsatsen behandlar.  
        Det textuella materialet i form av artiklarna som uttrycker sin syn på Portrait of Edmond 

de Belamy är alla en uppenbar del av hur språket formar en verklighet. Om Christie’s och 

Obvious lansering av Portrait of Edmond de Belamy är den centrala händelsen för det textuella 

materialet kan man konstatera att händelsen har betydelse och att det är texterna som försöker 

förklara vilken betydelse auktioneringen har. Vidare ska man utifrån diskursteorin fokusera på 

de konkreta yttrandena i form av artikulationer. Genom detta utreder man vilka betydelser man 

skapar genom att sätta elementen i relation till varandra och vilka betydelsemöjligheter man 

utesluter.78 Winther Jørgensen och Phillips beskriver att genom fastställandet av vilket tecken 

som är nodalpunkten i en diskurs kan man undersöka hur andra diskurser definierar samma 

tecken på alternativa sätt.79 Metoden är ett första steg att analysera det textuella materialet, 

markera centrala begrepp, både i den enskilda texten men också begrepp som texterna delar 

mellan varandra. Genom denna undersökning kan man vidare kategorisera tydliga tendenser 

som skiljer texterna åt. Den diskursanalytiska metoden kan således appliceras på det textuella 

materialet och därefter kan man klargöra vilka olika betydelsebildningar som skapas utifrån 

texternas diskurs. 

        Analysen går alltså ut på att klarlägga diskursen. De olika centrala diskursanalytiska 

begreppen fungerar alltså som verktyg. I analysen ska man utröna vilka kunskaper 

tillsammans med makt och sanningseffekter som produceras. Utifrån diskursanalysens 

begrepp kan man fastställa vilka uppfattningar som formar eller förändrar diskursen. 

        När väl diskursen är redogjord övergår analysen till en fas där teorierna om konst sätter 

sin prägel på undersökningen. Här utförs ännu en undersökning av det textuella materialet, 

                                                
78 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 36.  
79 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 36-37. 
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men istället för att redogöra och fastställa hur diskursen är utformad kommer fokus här 

snarare handla om hur artiklarna redogör för den centrala händelsen med utgångspunkt i 

konstteoretikernas texter. Här sätter man texterna om konstbegreppet i relation till de textuella 

materialet och genom det kan man fastställa på vilket sätt materialet kommenterar teorierna.  

        Vidare genomförs en formalanalys enligt Heinrich Wölfflins teorier i hur man genom ett 

antal begrepp med motsatsförhållande till varandra kan beskriva ett konstverk. Här beskrivs hur 

verket ser ut och vad som visas. Sedan genomförs analysen av verket utifrån Wölfflins begrepp. 

Fortsättningsvis kommer den konstvetenskapliga analysen av verket fastställa ett perspektiv på 

verket som tidigare aldrig genomförts. Den konstvetenskapliga analysen av verket kommer i 

sin tur kopplas samman med analysen av det textuella materialet och på så sätt sätter man 

materialens analyser i relation till varandra för att sedan dels kunna svara på frågeställningarna 

men också vidga perspektivet samt Portrait of Edmond de Belamy betydelse.  

        Analysen styckar således upp materialets delar utifrån en styrning av frågeställningarna 

där det teoretiska ramverket ska stötta undersökningens förfarande. Analysen delar alltså upp 

materialet utifrån de teoretiska ramverken som uppsatsen utgår från. Vid varje del används de 

centrala begreppen som stöd för undersökningen. De centrala begreppen hjälper 

undersökningen genom att de ger en förklaring på hur man ska uppfatta uppsatsens material 

och frågeställningar. Med hjälp av diskursanalysen som överordnad teori och metod 

kategoriseras materialet. Med det som utgångspunkt kan man fastställa relevanta formuleringar 

och begrepp från artiklarna. Undersökningens metod här är således att klargöra vilka begrepp i 

det textuella materialet som formar förhållandet mellan Portrait of Edmond de Belamy och 

konstdiskursen. Därefter kan man sätta de karaktäristiska formuleringarna i relation till 

teorierna om konst. Med denna metod kan man därför få fram förklaringar på de 

frågeställningar som uppsatsen utgår från.  

 

2.5.1 Heinrich Wölfflins och formalanalys	
Uppsatsen har två olika typer av material. Förutom det textuella materialet utgör Portrait of 

Edmond de Belamy en central del av uppsatsen. I samband med analyserna av det textuella 

materialet kommer Portrait of Edmond de Belamy analyseras. I Heinrich Wölfflins 

Konsthistoriska grundbegrepp presenteras begrepp som analysen av konstverket använder sig 

av. Analysen av verket kommer inte att framställas fristående från de textuella exemplen. 

Genom att ge Portrait of Edmond de Belamy en möjlighet att få vara material för en 

konstvetenskaplig analys, vilket inte har förekommit tidigare i en akademisk text, kommer man 
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närmare förståelsen dels för verket i sig och dels en insikt i sambandet mellan texterna och 

verket. Analysen kommer leda till en mer komplex bild av konstverket som inte har presenterats 

förr och utröna egenskaper i konstverket som inte har lyfts i det textuella materialet. 

        Wölfflin sammanfattade diverse begrepp som stod i motsatsställning till varandra. Med 

det som utgångspunkt hävdade Wölfflin att man fick fram en teori om konstens utveckling. 

Genom denna typ av metod kunde man, med utgångspunkt i två olika verk från renässansen 

och barocken, bedöma vilket av verken som var äldst respektive yngst. Eftersom verket som 

analyseras i uppsatsen är samtida kan det verka märkligt att använda Wölfflins metod, som 

främst grundar sig jämförande analys mellan två historiska stilar. Här ska poängteras att 

Wölfflins metod är ett av många angreppsätt till att analysera verket och det kommer visa sig 

ha mening i diskussionen.  

 

Man kan sammanfatta Wöfflins begrepp på följande sätt; 

        Lineärt och målerisk skiljer varandra på ett sätt där den lineära stilen är grafisk och ser 

världen i konturerna. Wölfflin menar att den måleriska stilen i sin tur ser i massor. När man ser 

i konturer dras blicken mot avgränsningarna och är inriktad på att känna vid kanterna. Det 

måleriska som i sin tur ser i massorna gör ögat likgiltigt för konturerna som vägvisare. Det som 

således skiljer begreppen åt är de betonade avgränsningarna i massorna. När linjen mist sitt 

värde som begränsning övergår kompositionen till att bli målerisk förklarar Wölfflin. Han 

menar dessutom att det lineära seendet vill skilja på form och form från varandra.80 

        Yta och djup ska inte missförstås genom att bara den senare handlar om att skapa ett djup 

i en bild. Båda begreppen eftersträvar detta men har olika utgångspunkter i kompositionen. 

Wölfflin menade att yta kan liknas vid en teaterscen där man försöker uppnå ett djupseende 

genom att dela upp bilden i olika skikt som löper parallellt med varandra horisontellt. Djup i 

sin tur betonar snarare en vilja att locka ögat bortom ytan genom att få ögat att söka sig från 

ytan in mot bildens djup. Man har oftast komponerat bilden genom att lägga djupet av bilden 

snett mot ytan.81 

        Sluten och öppen form förklaras genom att den slutna formen ordnas kring en mittaxel 

samt att de vertikala och horisontella riktningarna har en ledande roll. Wölfflin menar att den 

slutna formen oftast uppfattas som högtidligare och strängare komposition. Den öppna formen 

vill inte låta den vertikala och horisontella riktningen vara för starkt präglad i bilden, istället är 

den diagonala formen det som oftast präglar kompositionen. Man vill inte heller skapa en 

                                                
80 Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp, Stockholm; Svenska Bokförlaget, 1957, s. 20–21.  
81 Wölfflin, 1957, s. 79, 81. 
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mittaxel som kompositionen ska ordna sig efter. Enligt Wölfflin bygger den slutna formen på 

symmetrier och i den öppna formen försvinner dessa.82  

        Mångfald och enhet har en diffus skiljelinje. Wölfflin menar att skillnaden ligger i att se 

motsatsförhållandet mellan enskildheter och helheter. Mångfaldsbegreppet syftar till hur det 

uppenbarar sig detaljer i en bild som inte har ett självklart sammanhang medan enhetsbegreppet 

syftar på att varje del i bilden är del av en helhet.83 

        Med Klarhet och oklarhet menas här att den tidigare konsten under renässansen har 

strävat efter en absolut klarhet i sitt bildformat. Men enligt Wölfflin har varje konstutveckling 

medfört att konsten blivit svårare för ögat. Han menar att när framställningen blir självklar 

uppstår det ett problem för betraktaren som är mer belåten med att istället lösa en mer invecklad 

process i en oklar bild. Vidare menar Wölfflin att det alltid kommer finnas en ouppklarad rest 

kvar i bilden. Han lägger till att motsättningen mellan klarhet och oklarhet löper parallellt med 

föregående begrepp.84 

 

2.6 Källkritisk diskussion 
Christie’s auktionering av Portrait of Edmond de Belamys har skapat en hel del kontroverser 

där många av kritikerna har hävdat att porträttet och Obvious saknar legitimitet inom AI-konst. 

Debattens essens ligger dels i att Obvious har använt sig av AI-konstnären Robbie Barrats 

matematiska kod för att få fram verket och att uppståndelsen, publiciteten samt formuleringen 

som Chrisitie’s har presenterat inför auktioneringen har saknat trovärdighet och kunskap om 

AI-konst. Uppsatsens uppgift är inte att ta ställning i denna dispyt. Trots det är debatten en 

central del och bör därför få plats i uppsatsen med mål att redogöra för bilden av diskussionerna 

som ges. Det ska understrykas att dispyten, oavsett vad som sägs i den, också är en del av 

diskursen som uppsatsen ska redogöra för. Om man lutar sig mot Davies teorier är det en kamp 

som förs i debatten om Christie’s auktoritet samt en manifestering av makt. Rollen som 

författare här är alltså sammanfattningsvis att man inte ska ta ställning hos de stridande parterna. 

Uppgiften är snarare att redogöra för händelsen och vilka åsikter det finns. Enligt 

diskursanalysen är det inte forskarens roll att stå utanför diskursen i analysen som genomförs 

då man aldrig kan nå sanningen. Man ska istället redogöra, som tidigare nämnts, för det som 

har skrivits och därmed upptäcka vilka mönster som finns. När man har gjort det upptäcker man 

                                                
82 Wölfflin, 1957, s. 134–135.  
83 Wölfflin, 1957, s. 167. 
84 Wölfflin, 1957, s. 214. 
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vilka sociala konsekvenser de diskursiva konstruktionerna av verkligheten får.85 Det textuella 

materialet som fungerar som källorna i beskrivningarna av verket är således mer eller mindre 

partiska i sina åsikter. En del kritiker presenteras som konstkritiker och är således en del av 

Konstvärlden medan andra kommer från en teknisk eller datavetenskaplig bakgrund vilket gör 

att synen på Portrait of Edmond de Belamy är skiftande. Det finns ingen anledning att 

ifrågasätta artiklarnas upphovspersoner och vilken tidning eller organisation de representerar 

då författarens och organisationens namn tydligt visas.  

        En viktig aspekt här är att min roll som forskare inom konstvetenskapen också är en del 

av diskursen som behandlas i uppsatsen. Även jag verkar inom Konstvärlden som Danto 

beskriver och oavsett vilken betydelse uppsatsen kommer att ha är texten antingen en 

reproduktion eller en strid av en diskurs. Det är också därför som min roll måste verka inom 

diskursanalysens regler och perspektiv där jag inte ska undersöka vilken sida av kontroversen 

som har mest legitimitet eller försöka ”nå” sanningen. Min roll är att uppmärksamma en aktuell 

händelse inom Konstvärlden och synliggöra de omkringliggande tolkningarna om Portrait of 

Edmond de Belamy och dess betydelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
85 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s.28. 
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3 Bakgrund 

Nedan genomförs en kort presentation av Portrait of Edmond de Belamy och försäljningen på 

Christie’s. Därefter kommer en kort förklaring av artificiell intelligens och hur den generellt 

fungerar samt hur tekniken bakom AI-systemet GAN, som har producerat Portrait of Edmond 

de Belamy, är uppbyggd. Bakgrunderna är relevant för läsaren för att förstå materialet som 

artiklarna behandlar och för att förstå hur visualiseringar genererade av en artificiell intelligens 

kan produceras. 

3.1 Portrait of Edmond de Belamy 
I oktober 2018 skapade det franska konstnärskollektivet Obvious, genom en artificiell 

intelligens, Portrait of Edmond de Belamy. Gruppen är en blandning av AI-forskare, 

ekonomer och entreprenörer. Obvious består av Pierre Fautrel, Hugo Caselles-Dupré och 

Gauthier Vernier som tillskriver sig själva som ett konstnärskollektiv. På kollektivets hemsida 

beskriver Obvious sig som vänner, konstnärer och forskare. De delar en gemensam drivkraft 

kring frågor som rör den artificiella intelligens ankomst och maskininlärning. Genom sitt 

skapande vill Obvious förklara och demokratisera dessa framsteg.86 Denna specifika 

artificiella intelligens som Obvious använder sig av och som har skapat Portrait of Edmond 

de Belamy bygger på är maskininlärningssystemet GAN (Generative Adversarial Network) 

som är skapad av forskaren Ian J. Goodfellow och hans forskningsteam år 2014. Genom 

teknologin bakom GAN, menar Obvious, tillåts de att experimentera med en maskins 

kreativitet vilket var utgångspunkten i deras skapande.87 Portrait of Edmond de Belamy är en 

del av Obvious första projekt och en hyllning till Ian Goodfellow där kollektivet har fritt 

översatt Goodfellows efternamn till Belamy.88  
        Mellan den 23–25 oktober skedde auktioneringen av Prints & Multiples på Christie’s, 

där Portrait of Edmond de Belamy skulle gå under hammaren tillsammans med andra verk 

skapade av bl.a. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Henri Matisse, m.fl. Utropspriset och det 

förväntade slutsumman var runt 10,000 dollar verket gick för den slutgiltiga summan på 

432,500 dollar. Köparen är okänd.89 

                                                
86 ”About us”, Obvious Art. 
87 Bailey 2018-10-14.  
88 Ibid. 
89 ”Prints and Multiples”, Christie’s, https://www.christies.com/prints-and-multiples-

27814.aspx?lid=1&dt=061120190749&saletitle=&intsaleid=27814&pg=all&action=paging&sid=cd31be00-

86f0-4f97-9265-a97251b08183 (hämtad 2019-11-13). 
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        Innan auktioneringen av verket rådde det en stor uppståndelse kring verket. 

Auktioneringen av Portrait of Edmond de Belamy är det första verket, skapad av en AI, som 

har sålts på ett auktionshus.90 Auktioneringen skapade stor publicitet även innan den skulle gå 

under hammaren och Christie’s chef för Prints & Multiples gästade även CBS News för att 

presentera Portrait of Edmond de Belamy.91 Efteråt rådde stor sensation i media om 

försäljningen av verket. Många av rubrikerna har kretsat kring den hissnande summan och att 

den är gjord av en artificiell intelligens men konstkritiker har också formulerat händelsen som 

en konstkupp, att Obvious inte förtjänar beröm för skapandet som snarare bör krediteras till 

Robbie Barrat, AI-konstnären som skapade koden bakom verket.  

 

3.2 Artificiell intelligens och GAN  
Nedan följer en kort redogörelse om vad artificiell intelligens och GAN är. Det är svårt att 

redogöra för hela historiken, de tekniska termerna och vilka framsteg som har gjorts men för 

att förstå uppsatsens ämne är det betydelsefullt att ge en kort förklaring av ämnet. 

        I Nick Polson och James Scotts bok, AIQ - Hur artificiell intelligens fungerar, poängterar 

författarna att en artificiell intelligens är en algoritm snarare än en robot. En algoritm i sin tur 

är en uppsättning med övertydliga instruktioner som en dator följer. Vidare förklarar författarna 

att en algoritm inte är smartare än ett vanligt arbetsverktyg. Det som skiljer den åt är att den 

bara är väldigt bra på en specifik sak som att sortera siffror, eller söka efter bilder på hundar på 

nätet. Det är när man skickligt kopplar samman flera algoritmer som man har skapat en 

artificiell intelligens, som Polson och Scott definierar som ”En domänspecifik illusion av 

intelligent beteende.”92  

        Vidare förtydligar författarna AI genom att exemplifiera den digitala hjälpredan, Google 

Home, som är en typ av artificiell intelligens. Till den kan man exempelvis fråga ”Hur långt är 

det till Stockholm?” En algoritm uppfattar ljudvågorna och omvandlar dessa till en digital 

signal. En annan algoritm översätter i sin tur signalen till förnimbara ljud, exempelvis ”Stock-

holm.” I nästa steg segmenterar nästa algoritm ljuden till ”Stockholm.” Ordet skickas sedan 

vidare till en sökmotor som har ett överflöd av algoritmer som behandlar frågan och skickar 

tillbaka ett svar. En annan algoritm formaterar svaret till en bestämd mening. Till sist läser en 

                                                
90 “Is artificial intelligenceset to become art’s next medium?”, 2018-12-12. 
91”This AI-generated portrait just sold for a stunning $432,500”, CBS News, 2018-10-26, 

https://www.cbsnews.com/news/ai-generated-portrait-sells-for-stunning-432500-portrait-of-edmond-de-belamy/, 

(hämtad 2019-11-13). 
92 Nick Polson, James Scott, AIQ: Hur artificiell intelligens fungerar, Göteborg: Daidalos, 2018, s. 12.  
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algoritm upp meningen med en mänsklig röst, t.ex. ”Stockholm är fem mil bort.” Polson och 

Scott berättar att alla AI-system mer eller mindre fungerar på detta vis; Algoritmen får in data 

från en särskild domän, utför en rad beräkningar och slutligen matas det ut en prediktion eller 

ett beslut.93 

        Polson och Scott sammanfattar att en algoritm som behandlas i en AI främst har två 

utmärkande egenskaper. Den första är att algoritmerna arbetar med sannolikheter. Den andra 

egenskapen är hur algoritmerna vet vilka instruktioner de ska gå efter. Förr var instruktionerna 

fastslagna i förväg. Men idag tränar AI-algoritmerna upp sig själva. Den hämtar alltså 

instruktionerna från träningsdatan. Det betyder att algoritmen studerar flera exempel av en viss 

kategori och upptäcker ett mönster som skiljer den ena från andra. Polson och Scott förklarar 

att en AI-programmerares uppgift inte är att berätta för en algoritm vad den ska göra utan hur 

den själv ska lära sig vad den ska göra utifrån dess data och sannolikhet.94 

        Generative Adversarial Network är ett djup-neuronnät bestående av två nätverk som 

strider mot varandra. Chris Nicholson från Skymind beskriver att GAN kan lära sig att härma 

vilken data som helst som den blir tilldelad, ex. bilder, musik, tal osv. De två nätverken som 

strider mot varandra är Generatorn och Diskriminatorn. Förenklat kan man säga att Generatorn 

genererar nya bilder medan Diskriminatorn utvärderar dessa bilders äkthet, dvs. att den 

bedömer om de genererade bilderna tillhör Diskriminatorns data. Målet är således för 

Generatorn att kunna ”lura” Diskriminatorn genom att få en av sina bilder till att bli en del av 

Diskriminatorns data.95 I Portrait of Edmond de Belamys fall har man lagt in data med 15,000 

porträtt mellan 1400–1900-talen.96 Generatorn tränar sig själv att bli bättre på sina 

framställningar genom återkoppling från Diskriminatorn. Diskriminatorn är byggd för att 

bedöma sannolikheter för redan existerande data medan Generatorn skapar nya bilder. Till slut 

kan inte Diskriminatorn skilja på den äkta bilden och den oäkta bilden och bedömer den oäkta 

som en del av sin data. Det är just på detta sätt som Portrait of Edmond de Belamy har skapats.97 

 

 

                                                
93 Polson, Scott, 2018, s. 12–13. 
94 Polson, Scott, 2018, s. 13. 
95 Nicholson, Skymind.  
96 “Is artificial intelligenceset to become art’s next medium?”, 2018-12-12. 
97 Nicholson, Skymind. 
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4 Analys 

Analysen börjar med att texternas karaktär delas upp i tre olika kategorier. Därefter appliceras 

diskursanalysens metod på texterna för att få en överblick av vad som sägs av vem. Därefter 

sammanfattas vilka tecken man kan utröna i texterna utifrån analysen som genomförs. Vidare 

problematiseras analysens metod för att visa på svårigheten med att applicera analysen på 

texterna. Diskursanalysen avslutas med hur makt och kunskap formuleras i texterna för att 

förmedla en sanning av betydelsen av försäljningen av Portrait of Edmond de Belamy. 
        Med diskursanalysens klargörande av texternas viktigaste formuleringar appliceras de 

konstvetenskapliga teorierna på materialet med stöd i diskursanalysens resultat, alltså texterna 

och verkets relation till konstbegreppet. Här börjar analysen med en undersökning om hur man 

ska förstå porträttets konststatus och förhållande till Konstvärlden. Vidare undersöks 

auktoritetsbegreppets applicering i materialet och hur det kan förklara porträttets eventuella 

konststatus. Därefter analyseras problematiken med kreativitetsbegreppet användande och vad 

begreppets tillämpning har för betydelse i hur synen på porträttet formuleras.  

        Slutligen genomförs bildanalysen av Portrait of Edmond de Belamy enligt Wölfflins 

formalanalytiska metod. Här börjar analysen med en demontering av porträttet där varje del 

förklaras. Därefter analyseras porträttet stegvis utifrån Wölfflins begrepp. Formalanalysen 

avslutas med en sammanfattande analys av vad Wölfflins metod har resulterat i. 

        Innan analysen ska utföras krävs det en genomgång av materialets upphovspersoner för att 

på det sättet klargöra dess diskursiva bakgrund. Förenklat kan man säga att författarna kommer 

från två diskursiva bakgrunder, konstvetenskapliga bakgrunden respektive en datavetenskaplig 

bakgrund. Nedan följer beskrivningen av aktörerna i samma ordning som analysen ordnas i; 

 

• James Christies grundade auktionshuset Christie’s 1766 i London. Auktionshuset 

arrangerar runt 350 auktioner årligen där prisen på föremålen går från 200 dollar till 200 

miljoner dollar. Idag är Christie’s representerad i 46 länder.98 

• William Falcon är AI-forskare med fokus på djupinlärning. Falcon skriver för Forbes 

om den artificiella intelligensens etiska och affärsmässiga användbarhet.99 

• Phoebe Weston, som skrev för Daily Mail, beskriver sin journalistik som undersökande 

inom ämnet för biologisk mångfald. 100 

                                                
98 “About us”, Christie’s, https://www.christies.com/about-us/welcome-to-christies (hämtad 2019-11-13). 
99 ”William Falcon”, Forbes, https://www.forbes.com/sites/williamfalcon/#4ad0044673d6, (hämtad 2019-11-13). 
100 ”Phoebe Weston”, Muck Rack, https://muckrack.com/phoeb0, (hämtad 2019-11-13). 
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• Jonathan Jones är konstkritiker på The Guardian sedan 1999 och har suttit i juryn för 

Turnerpriset som årligen delar ut pris till en uppmärksammad konstnär i 

Storbritannien.101  

• Ben Luke är konstkritiker på The Art Newspaper och på London Evening Standard.102 

• James Vincent är reporter inriktad på AI och robotteknik. Han skriver för den 

multimediala och internetbaserade kanalen The Verge.103 

• Ahmed Elgammal är professor i datavetenskap på Rutgers University. Han är även chef 

för forskningsavdelningen The Art & Artificial Intelligence Lab. Hans text är skriven 

för Artsy.104  

• Jason Bailey beskriver sig själv som en konstnörd där han har inriktat sig på sambandet 

mellan konst och teknologi. Han är grundare till bloggen Artnome, från vilken en av 

texterna tillhör uppsatsens material.105  

 

4.1 Texterna om Portrait of Edmond de Belamy  
Nedan genomförs en redogörelse för det textuella materialet. Texterna är uppdelade i tre olika 

kategorier. Den första kategorin innehåller de texter som anser att Portrait of Edmond de 

Belamy bidrar till en förändring i Konstvärlden. Den andra kategorin består av de texter som 

anser att Portrait of Edmond de Belamy inte bidrar till en förändring i Konstvärlden. Kategori 

nummer tre anser att det har skett en felaktig förändring inom Konstvärlden då Portrait of 

Edmond de Belamy inte är värd uppskattningen. Den sista kategorin är betydande då den står 

och väger mellan de två andra kategorierna och har en mer nyanserad uppfattning av händelsen. 

Det är också just den varierande karaktären av den sista kategorin som är intressant ur ett 

konsthistoriskt perspektiv då dessa texter gör jämförelser med tidigare händelser från historien. 

Texterna är bifogade som länkar i kapitlet för bilagor i uppsatsen.  

 

 

                                                
101 ”Jonathan Jones”, The Guardian, https://www.theguardian.com/profile/jonathanjones, (hämtad 2019-11-13). 
102 “Ben Luke”, Linkedin, https://uk.linkedin.com/in/ben-luke-703a804a, (hämtad 2020-01-03). 
103 ”James Vincent”, The Verge, https://www.theverge.com/authors/james-vincentm, (hämtad 2019-11-13). 
104 “Ahmed Elgammal”, Rutgers School of Arts and Science, https://www.cs.rutgers.edu/~elgammal/Home.html, 
(hämtad 2019-11-13). 
105 “About”, Artnome, https://www.artnome.com/about-artnome, (hämtad 2019-11-13). 
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4.2 Porträttet förändrar Konstvärlden 
Christie’s artikel (se bilaga: Text 1) är en av tre texter som uttryckligen anser att försäljningen 

har förändrat Konstvärlden. Deras rubrik, ”Is artificial intelligence set to become art’s next 

medium”, visar tydligt på förändringen genom att retoriskt ställa frågan om AI är konstens nya 

verktyg. Vidare skriver de att verket ”…signalling the arrival of AI art in the world auction 

stage.”106 Här påstår Christie’s att den artificiella intelligensen har anlänt till Konstvärlden och 

att det är Christie’s som står som pionjär för denna utveckling som det första auktionshuset att 

sälja ett konstverk producerat genom en AI. Christie’s citerar också Ahmed Elgammal som 

anser att AI-konst av typen som Portrait of Edmond de Belamy kan liknas snarare vid 

konceptkonst än traditionell konst, ”... if you consider the whole process, then… is something 

more like conceptual art than traditional painting…”107 vilket tyder på att det finns en vilja för 

att formulera en förklaring på värdet i verket som en del i en konstvetenskaplig kontext. 

Elgammal menar, i Christie’s artikel, att systemets kommunikation mellan människa och 

maskin är framtiden för AI-konst.108 Det som också tyder på att verket är en förändring är i 

artikelns avslut där Richard Lloyd, chef för Prints and Multiples på Chrisite’s, menar att det är 

för tidigt att förutse vilka förändringar försäljningen kommer att generera men att han är spänd 

på hur ”this revolution plays out.”109 Dessa utsagor exemplifierar hur Christie’s vill förmedla 

att försäljningen har förändrat Konstvärlden och att de vill applicera verket i en 

konstvetenskaplig kontext samt berätta att de har varit med och skapat denna förändring.   

        William Falcon är AI-forskare och i hans artikel (se bilaga: Text 2) för Forbes, ”What 

Happens Now That An AI-Generated Painting Sold For $432,500”, menar han att skapandet av 

Portrait of Edmond de Belamy har avlägsnat människan i skapandet och därför öppnat nya 

gränser där AI kan överskrida kreativa hinder. Falcon skriver ”This moment could signal a 

fundamental shift in thinking about creativity and art.”110 Detta yttrande är en tydlig ståndpunkt 

för att en förändring inom konstskapandet håller på att ske. Då det är svårt att peka ut vem eller 

vad som är den kreativa källan skriver Falcon ”…creativity may no longer be the barrier to 

creating novel art.”111 Med den utsagan ger Falcon en förklaring på varför dessa framsteg inom 

konsten kommer att förändra skapandet i grunden då AI utmanar föreställningen om att konst 

och kreativitet hör ihop. 

                                                
106 “Is artificial intelligenceset to become art’s next medium?”, 2018-12-12. 
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I Phoebe Westons text, ”Who needs artists? Portrait painted (and signed) by artificial 

intelligence goes up for auction at Christie's in New York and could fetch $10,000”, börjar hon 

texten (se bilaga: Text 3) med att förklara att Christie’s”…poised to set another milestone with 

the first-ever auction of art created by artificial intelligence.”112 Här är begreppet ”milestone” 

ett tydligt tecken i bestämmandet av betydelsen i försäljningen av Portrait of Edmond de 

Belamy. Hon citerar även Gauthier Vernier, medlem i Obvious, som gör en jämförelse med 

fotografiet. Kameran på 1800-talet förändrade konstskapandet på samma sätt som AI-konst 

öppnar nya fält inom konsten menar Vernier enligt Westons artikel.113 Här är även en talande 

formulering på hur försäljningen och AI kommer förändra konstskapandet. Utsagan uttrycker 

att den nya generationens teknik kommer förändra skapandet. 

        Christie’s, Falcon och Weston menar att försäljningen av Portrait of Edmond de Belamy 

är en betydelsefull händelse. Texterna artikulerar diskursen genom att forma om den, att det har 

skett ett skifte inom Konstvärlden, en brytpunkt (milestone). I Christie’s och Falcons text menar 

de att det inte bara är försäljningen i sig som är en brytpunkt utan även skapandeprocessen där 

artificiell intelligens är ett nytt verktyg för människans skapande. Winther Jørgensen och 

Philips förklarar att en händelse kan beskrivas utifrån flera perspektiv beroende på diskursiv 

bakgrund.114 Det är inte oproblematiskt att klargöra i uppsatsens kontext då Chrisie’s är en 

global och anrik konstinstitution medan Falcon är AI-forskare och skriver för att magasin som 

är inriktat på affärer och ekonomi. Weston i sin tur tillhör också generellt sätt samma diskurs 

som Falcon då hon är vetenskapskorrespondent. Den diskursiva bakgrunden skiljer sig alltså 

åt, ändå ger de en liknande bedömning av händelsen, att det faktiskt har skett en förändring. 

Det betyder att den diskursiva bakgrunden som är viktig för diskursanalysen är svår att fastställa 

i uppsatsens analys utifrån vilka vetenskapliga bakgrunder författarna representerar.  

 

4.3 Porträttet förändrar inte Konstvärlden 
Konstkritikern Jonathan Jones har en stark kritisk ställning till Portrait of Edmond de Belamy i 

sin artikel i The Guardian (se bilaga: Text 4), ”A portrait created by AI just sold for $432,000. 

But is it really art?”. Det som skiljer hans artikel åt i jämförelse med övriga artiklar är inte bara 

hans motstånd till Portrait of Edmond de Belamy utan även hans kritik mot AI-konst som genre. 
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Jones menar att ”… no algorithm can capture our complex human consciousness.”115 och att 

Portrait of Edmond de Belamys ögon ”… show no sign of feeling or life.”116 Jones vill genom 

sin kritik inte bara bestrida påståendet att porträttet kommer förändra Konstvärlden, han hävdar 

även att det inte är konst eftersom en AI inte besitter det mänskliga medvetandet. Han avfärdar 

starkt att en algoritm kan vara något lika meningsfullt som en konstnär och att ”Computers 

would need to replicate human consciousness before they could replicate the funny thing 

humans do called ’art’.”117 Jones huvudargument är att konst är ett uttryck för mänskligt 

medvetande som är lika närvarande från grottmålningar till Duchamps urinoar. Detta är något 

som saknas i Portrait of Edmond de Belamy. En AI behöver ha ett självständigt medvetande 

som är känslomässigt och rationellt för att den ska kunna skapa konst förklarar Jones.118 

        Konstkritikern Ben Luke är den andra som har en kritisk inställning till Portrait of 

Edmond de Belamy. Han skriver i” We must not let the art market hoodwink us in the AI debate” 

i The Art Newspaper (se bilaga: Text 5) att verket är ”… the most boring art made 2018.”119 

Här uttrycker Luke att all uppståndelse kring porträttet inte är berättigad då verket inte är 

intressant.  Han avfärdar Christie’s påstående att det skulle vara ett nytt verktyg för 

konstskapande och en förändring i Konstvärlden genom att skriva ”… Portrait of Edmond de 

Belamy is really just a digital print on canvas made from an image using code pioneered by 

other artists…”120  Vidare lyfter Luke upp andra AI-konstnärers skapande som mer utvecklande 

och banbrytande och hävdar att Christie’s är ett galleri som endast vill göra vinst och är därför 

inte är lämpliga att bestämma förutsättningarna kring AI-konst. Det som uttrycks här är alltså 

även ett motstånd mot Christie’s auktoritet.121  

        Luke och Jones är båda starkt kritiska till Portrait of Edmond de Belamy utifrån två olika 

perspektiv. Jones anser att en AI inte kan skapa konst överhuvudtaget och att det kräver 

oerhörda framsteg inom teknologin innan den kan skapa konst. Han utgår då främst från 

Portrait of Edmond de Belamy som han anser saknar det som är genomgående i konsthistorien, 

uttrycket av mänskliga känslor. Här finns det alltså inget som tyder på en brytpunkt eller 

förändring i konsthistorien. Vidare kritiserar Luke främst verket för dess avsaknad av de 

kvalitativa egenskaper som krävs för att man ska kunna kalla det en brytpunkt eller ett nytt 

verktyg inom skapandet. Båda författarna kommer från samma diskursiva praktik som 
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konstkritiker. Samtidigt är de inte överens kring ämnet om AI-konst som Luke erkänner som 

en del av Konstvärlden. Båda är dock otydliga gällande varför Portrait of Edmond de Belamy 

inte kommer förändra Konstvärlden. Deras artikulation grundar sig i att ifrågasätta Christie’s 

påstående att Portrait of Edmond de Belamy är ett bevis på att AI är ett nytt verktyg inom 

konstskapandet. Detta är i sin tur en kritik mot Christie’s makt inom Konstvärlden. Även om 

författarna har en kritisk ställning mot Portrait of Edmond de Belamy är samtidigt åsikten om 

AI-konst generellt något som skiljer dem åt vilket gör det svårt att placera dem i en tydlig 

diskurs.  

 

4.4 Porträttet förändrat Konstvärlden felaktigt  
James Vincent, reporter inom AI och robotteknik skriver i ”How three French students used 

borrowed code to put the first AI portrait in Christie’s” för The Verge (se bilaga: Text 6) att 

”… AI portrait on sale at Christie’s is a milestone that elevates the entire community, but has 

this been hijacked by outsiders?”122 Här får man förmoda att med ”outsiders” menar Vincent 

konstnärskollektivet Obvious. Med detta yttrande vill Vincent ändå påpeka att en förändring 

har skett inom Konstvärlden eftersom en försäljning av ett konstverk skapad av en AI upphöjer 

hela genren. Vincent fortsätter och menar även att AI-konstnären Robbie Barrat är den som 

ligger bakom källkoden som har genererat Portrait of Edmond de Belamy.  

      Vidare gör han en jämförelse med Duchamp som gjorde konst av objekt som inte var skapta 

av honom. Vincent lyfter fram att Obvious ”…has certainly conferred a new status on their 

portrait by presenting it as traditional art.” 123 Jämförelsen med Duchamp är tydlig i hans 

resonemang att Obvious som konstskapare tilldelade konststatus på Portrait of Edmond de 

Belamy precis som Duchamp tilldelade konststatus på en urinoar men verken skiljer sig åt i sin 

form. Kritiken som Vincent lyfter fram är utifrån en annan AI-konstnär, Mario Klingemann, 

som anser att ”… this is dilettante’s work, the equivalent of a five year old’s scribbling that 

only parents can appreciate.”124 Här tyder utsagan på att porträttet brister i kvalité och att 

Obvious är amatörer inom skapandet och användandet av AI-tekniken. Trots kritiken som 

Vincent lyfter fram avslutar han med att beskriva hur han imponeras över Obvious, som helt 

okända inom Konstvärlden, har genom enkla tillvägagångssätt både i skapandet och 
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spridningen i media, resulterat i ”… a milestone in art history.”125 Även här återkommer 

”milestone” i ett yttrande som proklamerar att försäljningen är en brytpunkt för konsthistorien. 

        En annan författare som vill nyansera perspektivet på Portrait of Edmond de Belamy är 

Ahmed Elgammal, professor i datavetenskap. Han har skrivit i ”What the Art World Is Failing 

to Grasp about Christie’s AI Portrait Coup” för konstplattformen Artsy (se bilaga: Text 7) att 

förhållandena kring Portrait of Edmond de Belamy är felaktiga. Elgammal poängterar att AI-

konst inte är en ny företeelse utan att AI-konst har utförts de senaste 50 åren och lyfter fram 

tidiga pionjärer som Harold Cohen och Lillian Schwartz.126 Däremot, menar Elgammal, är 

Portrait of Edmond de Belamy en ny våg av AI-konst vars system är uppbyggt av djupinlärning.  

        Elgammal avvisar helt påståendet att den artificiella intelligensen är autonom i sitt 

skapande, ”The creative process heavily involves the artist. The artist chooses a collection of 

images to feed the algorithm…” 127 Människan väljer alltså ut bilder till datan och därför bör 

man se konsten utifrån hela processen, inte bara resultatet. Elgammal menar då att ”Looking at 

AI art as process driven Conceptual art is crucial in resolving the attrbution…the art is the 

process.”128  

        Elgammal anser att det inte finns något i Obvious skapande som de själva har bidragit till 

då instruktionerna kommer från Robbie Barrat. Trots kritiken tror Elgammal att försäljningen 

av Portrait of Edmond de Belamy kommer göra att AI-konst av legitima konstnärer, som han 

uttrycker det, välkomnas till gallerier vilka tidigare har varit ytterst marginaliserade.129 

Elgammal skriver ”Until recently, it was almost nonexistent in the primary art market. That 

may be starting to change.”130 Man kan här jämföra begreppet ”change” som liknande för 

användandet av ”milestone” då båda tyder på en förändring. Elgammal hävdar, trots sina 

kritiska beskrivningar i valet av konstverk att auktionera ut, att händelsen är betydelsefull för 

AI-konstgenren.  

        Jason Bailey gör en liknande utläggning om försäljningen på Christie’s. Bailey är grundare 

till konstbloggen Artnome. Bailey intervjuar i sitt blogginlägg, ”The AI Art At Christie’s Is Not 

What You Think” (Se bilaga: Text 8), Hugo Caselles-Dupré från Obvious. Caselles-Dupré 

menar att medias beskrivning av auktioneringen har tagit över historien kring försäljningen och 

skrivit om den på ett felaktigt sätt. Bailey, precis som Elgammal, poängterar människans 
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involverande i skapandet av Portrait of Edmond de Belamy, inte minst på grund av Obvious 

slogan (som numera är borttagen på Obvious Arts hemsida) ”…creativity isn’t only for 

humans…”131 Obvious anser dock att den formuleringen är korrekt men har överdrivits av all 

media. Bailey ser påståendet om den artificiella intelligensens kreativitet som problematiskt för 

andra AI-konstnärers arbete då det underminerar deras verksamhet. Bailey menar, utan att 

redogöra för vilka, att konstnärerna från AI-genren även har uttryckt ett missnöje kring 

försäljningen av Portrait of Edmond de Belamy då den anses vara för enkel samt att Robbie 

Barrat har skapat koden som har genererat porträttet.132  

        Bailey försöker klargöra vad det är i Portrait of Edmond de Belamy som Obvious har 

skapat. Caselles-Dupré menar i intervjun att det fysiska resultatet och signaturen med koden är 

något som de står för i porträttets utformning. Caselles-Dupré berättar i artikeln att Portrait of 

Edmond de Belamy är kollektivets första skapelse baserat på GAN-systemet som andra AI-

konstnärer använt sig av före dem.133 Avsikten var inte att den skulle gå till auktionering, men 

Christie’s intresserade sig för verket och kontaktade Obvious, enligt kollektivet. Bailey skriver 

att valet av Obvious verk inte är rätt mot ”…actual artists doing real work at this 

intersection…”134 Beskrivningen här är alltså ett uttryck för att förändringen har skapats genom 

konstnärer som saknar legitimitet.  

        Bailey anser att Obvious inte är några svindlare i denna händelse. Han menar att 

försäljningen av Portrait of Edmond de Belamy har visat på ett uppfinningsrikt sätt en spegling 

av relationen mellan AI och människan då missförstånd och överdrivna slutsatser ofta formar 

debatten om artificiell intelligens. Slutligen förklarar Bailey ”So Portrait of Edmond de Belamy 

will always have an important place in the history of this genre, deserved or not…”135 Bailey 

tror att händelsen i sin tur kommer rikta större uppmärksamhet för AI-konst generellt.136 

        Texterna som har presenterats i denna kategori har generellt samma tankegång. Ingen av 

författarna som är särskilt imponerade över Portrait of Edmond de Belamy och Obvious. 

Kritikerna imponeras inte heller av Christie’s val av verk då de hävdar att auktioneringen inte 

är den mest genomtänkta. Trots det uttrycker samtliga att försäljningen i sig är betydande både 

för AI-konst och att det visar på en brytpunkt i konsthistorien. Vincent och Elgammal kommer 

från en datvetenskaplig diskurs medan Bailey kommer från en konstvetenskaplig diskurs. Här 
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möts två olika diskurser och artikulerar på liknande sätt vilken betydelse försäljningen har. Det 

gemensamma i texterna är att hela skapandeprocessen är det konstnärliga, inte resultatet i sig 

med porträttet, utan att man snarare ska se det som konceptkonst. Texterna lyfter blicken från 

alla påståenden som media har kretsat kring, även om författarna själva kritiserar även detta, 

samtidigt som de försöker förstå händelsen och vad den kan betyda.  

 

4.5 Sammanfattande diskursanalys 
Det är viktigt att poängtera i analysen att det som redogörs för här är endast utifrån texterna 

som behandlas och dess koppling till de diskursanalytiska begreppen. Det medför att vissa 

uttalanden i texterna kan bedömas som entydiga betydelser i den kontexten artiklarna berör men 

om man sätter det i relation till konstbegreppet kan uttalandena snarare visa sig vara element. 

        Analysen måste först peka ut vilken diskurs som uppsatsen undersöker. Utifrån en 

bedömning av materialet och forskningens ämne kan man konstatera att uppsatsen utreder en 

konstvetenskaplig diskurs. Det är den konstvetenskapliga diskursen kring vilken uppsatsens 

ämne kretsar kring och undersökningen av texterna, konsten, begreppen är alla en del av 

diskursen. Alltså, uppsatsen utreder ett ämne som kretsar runt en konstvetenskaplig diskurs. 

Materialet formar och förändrar diskursen medan teorierna beskriver den konstvetenskapliga 

diskursen annorlunda vilket resulterar i en strid.137 Man kan alltså beskriva att teorierna samt 

artiklarna är skilda från varandra och därför också olikartade i sin sociala struktur. Detta i sin 

tur får konsekvenser kring vilken betydelse Portrait of Edmond de Belamy får. Det är alltså, 

precis som definitionen lyder, att den konstvetenskapliga diskursen är uppbyggd av sociala 

fenomen som aldrig är fastställda och här förs en ständig kamp om betydelser.138 

        Vidare följer bestämmandet av nodalpunkten som är det priviligierade tecknet kring vilka 

alla tecken är ordnade efter och får sin betydelse. Här är konst det priviligierade tecknet. Det är 

begreppet om konst som alla texter kretsar kring, det är konst som är orsaken till att Portrait of 

Edmond de Belamy är omskrivet och kring vilka tecknen glider till och från varandra.139 Viktigt 

att tänka här är att nodalpunkten också är ett tecken som i högre grad är öppen för 

tillskrivningar, vilket kommer märkas i analysen.140 

        I centrum av undersökningen finns Portrait of Edmond de Belamys framträdande på 

Christie’s i New York. Omkring finns kritiker och journalister som delar sina åsikter om 
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händelsen. Vissa av dessa befinner sig utanför Konstvärlden, exempelvis Falcon som skriver 

för Forbes, medan andra är uttalade konstkritiker. Inom den sfären finns Konstvärlden som 

representeras av Christie’s och delvis Obvious Art. Hela sfären här är det som Danto 

formulerade som Konstvärlden.141 Här råder en särskild konstdiskurs där vissa tecken är 

entydiga då de definieras inom en bestämd diskurs. I och med Portrait of Edmond de Belamy 

har något hänt med diskursen, tecknen har blivit mångtydiga, alltså övergått till att bli element. 

Man kan alltså hänvisa till Winther Jørgensen och Philips inledande definition av hur en diskurs 

konstrueras här. Christie’s och kritikerna använder språket för att konstruera representationer 

av verkligheten. Eftersom det uppstår en strid mellan dessa representationer av Portrait of 

Edmond de Belamy kan man konstatera att språket som används hos författarna inte är en 

spegling av den existerande verkligheten utan istället ett verktyg för att skapa representationer 

av den. Texterna skapar diskursen och verkligheten av Portrait of Edmond de Belamy eftersom 

varje formulering strider för att skapa sin betydelse i verket.142 

        Man kan förenklat sammanfatta att artiklarna i materialet är svar på texten som Christie’s 

publicerade. Christie’s har sin bild av vad porträttet betyder för Konstvärlden. Generellt sätt har 

författarna bakom artiklarna en kritisk syn på försäljningen, vissa problematiserar det mer 

tydligt än andra och somliga vill ge en nyanserad bild av händelsen. Men det finns några enstaka 

författare som lyfter fram händelsen som positiv och anser att auktioneringen är en positiv 

utveckling. Därför svarar kritikerna på olikartade sätt. Vad man kan konstatera är dock att 

konstdiskursen befinner sig i en betydelseglidning för hur man ska uppfatta Portrait of Edmond 

de Belamys plats i diskursen. Utifrån teorin kan man därför uppfatta diskussionen kring verket 

som ett socialt fenomen som aldrig är fastställt eftersom det alltid sker sociala strider. Utifrån 

artiklarna kan man tydligt se hur striden formuleras utifrån kategoriseringen av verket. Denna 

specifika sociala strid handlar om hur man ska definiera eller formulera betydelsen av Portrait 

of Edmond de Belamy vilket, precis som Winther Jørgensen och Philips menar, leder till sociala 

konsekvenser. Här kan man då se att konsekvenserna har lett till en stark kritik mot Christie’s 

och i viss mån Obvious där man bland annat har redogjort för en begränsning av vilka som är 

tillåtna att skapa AI-konst.143 
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4.5.1 Problematiserande analys 

Om man går tillbaka till begreppen som Winther Jørgensen och Philips presenterade för 

diskursanalysen har vi artikulation, element, och nodalpunkt. Elementet har inte sin betydelse 

fixerad till entydighet utan är mångtydig.144 Vi kan bedöma utifrån texterna att försäljningen av 

Portrait of Edmond de Belamy är ett element. De tre kategorierna som utgörs av artiklarnas 

tendenser försöker, genom sin kunskap utifrån en diskursiv bakgrund, förklara händelsen som 

betydande, obetydlig eller betydande men felaktig. Om man tänker sig en karta ska alltså 

elementet sättas i relation till nodalpunkten, som är konst. Konst är ett begrepp som är öppet 

för olika betydelser men som elementet ändå kretsar kring blir utsatt för olika betydelser.145  

        Det är viktigt att poängtera här att uppsatsen inte har som syfte att fastställa om Portrait 

of Edmond de Belamy är konst eller inte eftersom AI-konst är en erkänd konstgenre. 

Undersökningen handlar snarare om Portrait of Edmond de Belamys värdeförflyttning och vad 

som har skett i Konstvärlden i och med försäljningen av den. Det finns fler aspekter inom konst 

som nodalpunkt man istället ska ta hänsyn till, som flera av texterna behandlar, exempelvis, 

originalitet och kvalité. Betydelsebildningarna från de olika kategorierna artikuleras på olika 

sätt. Om Christie’s, med sin institutionella makt och kunskapskapital förändrar konstdiskursen 

genom försäljningen ifrågasätter Jones och Luke detta genom sin artikulation vilket tar sig 

uttryck genom att förringa betydelsen av försäljningen. Vincent, Elgammal och Bailey 

artikulerar inget ifrågasättande av Christie’s ståndpunkt där AI-konst är ett betydelsefullt medel 

i konstskapandet. Dessa författare reproducerar istället betydelsen på samma sätt som Falcon 

och Weston gör. Skillnaden är att de gör tillägg i sitt artikulerande som visar på något mer än 

att bara hävda om porträttet är betydelsefullt eller inte. Författarna artikulerar snarare andra 

faktorer, som människans involverande, kreativitet, legitimitet och ursprung, vilket ger ett annat 

perspektiv på händelsen. Aspekterna här är snarare redskap i hur man kritiskt argumenterar mot 

Christie’s formulering om Portrait of Edmond de Belamy. Exempelvis att människan i hög grad 

är inblandad i skapandet, att en maskin inte kan vara kreativ, att Obvious inte är legitima AI-

konstnärer och att kodens ursprung är skapad av en erkänd AI-konstnär.  

 

        Det som främst komplicerar diskursanalysen är hur man ska fastställa den diskursiva 

bakgrund som författarna kommer från. Man skulle kunna förutsätta att gruppernas åsikter 

skulle ställas mot varandra, exempelvis, datavetare mot konstvetare. Så är inte fallet, vi ser att 

första kategorin och tredje kategorin består av båda grupperna medan den andra kategorin, 
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Jones och Luke, är konstkritiker. Det måste alltså finnas en annan diskursiv bakgrund som 

förenar grupperingarna. Det som komplicerar ytterligare är att Jones och Lukes resonemang 

skiljer sig, trots att de är en del av samma kategori, därför är det svårt att även här hitta en 

gemensam diskursiv bakgrund. Även om diskurserna krockar och det uppstår stridighet om 

betydelsen är det svårt att konkretisera de diskursiva bakgrunderna. Det kan handla om att en 

öppen syn på vad som definierar konst och konstnärskap ställs mot ett synsätt som har en mer 

begränsad definition om vad som kännetecknar detta. Det förklarar kategoriseringen av 

artiklarna men inte den gemensamma nämnaren hos författarna. Som en diskursiv bakgrund 

skulle en förklaring som denna bli alldeles för innehållslös och svårdefinierbar diskurs. Även 

författarna i den tredje kategorin skulle kunna räknas till den mer begränsade definitionen av 

konst och konstnärskap vilket förtydligar tanken om att denna diskursiva bakgrund inte är 

hållbar. Den diskursiva bakgrunden av författarna kommer därför inte ge något åt analysen mer 

än att händelsen på Christie’s har bidragit till andra diskursiva bakgrunder som är för otydliga 

för att definiera. Det som diskursanalysen snarare bidrar med till analysen är vilka argument 

och ståndpunkter som skapas i artiklarna. Utifrån detta kan man redogöra för hur makt och 

kunskap formuleras i artiklarna.  

 
4.5.2 Christie’s och kritikernas diskursiva kamp 

Christie’s är en av Konstvärldens institutioner. Det är en anrik och stor organisation som är 

välkänd såväl i kretsar både inom och utanför Konstvärlden. Man kan bedöma auktionshusets 

plats i diskursanalysen enligt Foucaults teori om makt och kunskap. Christie’s text är ett uttryck 

för sin maktställning inom Konstvärlden. De poängterar att de är först på konstmarknaden med 

att auktionera ut ett verk skapad av en AI. Det är ett sätt för dem att proklamera sin 

kunskapsregim.146 Genom sin långa och genomarbetade artikel konstruerar de en sanning om 

Portrait of Edmond de Belamy och AI-konst. Exempel på detta är deras försiktiga retoriska 

fråga i deras rubrik som frågar om artificiell intelligens kan vara konstens nya medel.147 Det är 

rubriken som också präglar diskussionen i artikeln där man stöter på förklaringar om att 

försäljningen signalerar den artificiella intelligensens inträde på konstmarknaden. Exempelvis, 

att det konstnärliga uttrycket med hjälp av en AI är en revolution. Således uttrycker texten att 

en förändring har skett inom Konstvärlden och konstskapandet på grund av försäljningen på 
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Christie’s. Auktionshuset använder sin makt för att konstruera sanningar genom att 

institutionen besitter kunskap om konst.  

        Det man kan se här är en maktkamp mellan å ena sidan Chiristie’s å andra sidan de flesta 

författarna bakom artiklarna. Christie’s använder sin maktställning till att presentera Portrait 

of Edmond de Belamy inom Konstvärldens väggar och kritikerna, som också har kapital av 

makt, kommenterar detta. Båda sidorna är en del i konstdiskursen, med undantag för 

datavetarna, och AI-konst är inget kontroversiellt i sig utan också en del av diskursen. AI-konst 

har dock visat sig, enligt vissa kritiker, vara en marginaliserad del av Konstvärlden.   Trots det 

är Portrait of Edmond de Belamy något som skapar reaktioner där kritikerna 

sammanfattningsvis menar att den inte lever upp till de kvalitéer man kan förvänta sig av ett 

AI-verk. De menar också att Obvious är nykomlingar och inte förtjänar det beröm som 

auktioneringen har genererat samt att felaktiga påståenden om AI-konst har spritts.  

        Enligt Winther Jørgensen och Phillips menar Foucault att sanningen konstrueras utifrån 

diskurserna och av kunskapsregimerna. Kontroversen mellan Christie’s, tillsammans med de 

positiva kritikerna, och kritikerna som problematiserar försäljningen är alltså en kamp om två 

olika kunskapsregimer och en diskursiv kamp om vilken sanning som är gällande om Portrait 

of Edmond de Belamy.148 Här visas också tydligt hur makten är spridd över olika sociala 

praktiker då Christie’s representerar en tydlig institutionell makt medan kritikernas makt är 

byggd på deras ställning inom media. Auktioneringen har genererat artiklar och intervjuer där 

Christie’s, bloggare, konstnärer och kritiker är inblandade. Varje instans ger sin bild av den 

genom sin kunskapsregim som i sin tur visar på ett uttryck för makt. Det viktiga här, som 

Foucault poängterar, är att vi kan se att detta maktutövande är produktivt då det konstruerar 

diskurs och kunskap.149 Det produktiva här är just hur förhållandet mellan Portrait of Edmond 

de Belamy och konst ska förklaras. Diskursens instanser utreder och utvecklar förhållandet 

vilket får konsekvenser för konstdiskursen då erkännandet eller nekandet till porträttets 

betydelser får konsekvenser för själva diskursen.  

 

        Som tidigare påpekats konstrueras nya kunskaper och nya diskurser eller så reproduceras 

den gällande diskurser.150 Detta kan man utröna från båda sidorna i beskrivningen av Portrait 

of Edmond de Belamy. Christie’s marknadsför sig som det första auktionshuset att sälja ett 

konstverk skapad av en artificiell intelligens. Auktionshuset skriver också att detta är en signal 
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om att artificiell intelligens har gjort sitt första inträde på konstmarknaden. Christie’s visar 

tydligt här att de genom språket i texten förändrar en diskurs, både i sin egen verksamhet men 

också diskursen för andra auktionshus men framförallt genom valet att sälja verket. Samtidigt 

sker en reproduktion inom diskursen när Christie’s artikulerar att porträttet är samma typ av 

porträtt som alltid har sålts på auktionshuset. Portrait of Edmond de Belamy genererar en 

dubbeltydighet med sitt framträdande på Christie’s.151 Kritikerna, många av dem från en 

bakgrund av datavetenskap och AI-konstgenren, motsätter sig Christie’s formuleringar om 

porträttets betydelse och dess kvalitéer. AI-konstgenren har en diskurs där vissa typer av 

utförande av konst har mer kvalitativa förtecken än andra, det finns alltså en bestämd mall för 

hur ett kvalitativt konstverk av en AI ska utföras. Dessa kritiker har sitt perspektiv på verket 

och deras makt reproducerar den rådande diskursen inom AI-konst genom att de utför 

ytterligare en reducering av betydelsemöjligheter.152  

        Som Winther Jørgensen och Phillips berättar menar Foucault att makt är produktiv och 

begränsande. Detta är tydligt hos Christie’s, som tidigare poängterats, och hos kritikerna. 

Christie’s representerar en produktiv aspekt där man genom sin artikel formulerar något nytt i 

Konstvärlden som kommer att utveckla konstbegreppet. De flesta kritiker i sin tur begränsar 

detta genom sin maktställning och påpekar att AI-konst borde definieras utifrån genrens 

konstnärer. Kritikerna påpekar också att det endast är vissa som kan räknas som legitima AI-

konstnärer då Obvious som ”outsiders” inte har rätt att erhålla rollen som konstnärer. Alltså, 

det begränsade ligger i att kritikerna menar att världen utanför Christie’s är på ett visst sätt. 

Således utesluts möjligheter som inte faller inom deras ramar.153  

 

4.6 Texternas relation till konstbegreppet 

4.6.1 Konstvärlden och konststatus 

Efter att ha ringat in aspekterna kring diskurs, makt och kunskap följer nästa analysdel hur det 

textuella materialet svarar på teorierna om konst. Det man framförallt kan utröna i relationen 

mellan konstbegreppet, som uppsatsen har som sitt teoretiska ramverk, och texterna är att det 

är få texter som uttryckligen stödjer sig kring Dantos definition. Vissa av författarna gör sin 

egen definition, t.ex. Jonathan Jones, som lyfter fram att det som definierar konst är en spegling 

av det mänskliga medvetandet och det har bevisats genom konsthistorien, från grottmålningarna 
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till Duchamp.154Jones tar således ingen hänsyn till den institutionella konstteorin utformad av 

Danto. Jones har en abstrakt uppfattning av vad konst är medan Danto formulerar teorin utifrån 

sociala strukturer.  Vincent i sin tur använder ett välkänt begrepp, ”conferred art status” 

(tilldelning av konststatus), som också uppsatsen teoretiska ramverk gör.155 Vincent gör dock 

ingen större utläggning om det begreppet och det finns ingen större betydelse i vilket 

sammanhang han använder det. I övrigt är det svårt att utröna en tydlig definition om konst i 

artiklarna som uppsatsen teoretiska ramverk utgår från.  

        Om man analyserar försäljningen på Christie’s hittar man kritiker, konstnärer och 

institutionen Christie’s som Danto och Dickie beskriver är den institutionella konstruktionen 

som Konstvärlden består av. Instanserna här besitter kunskap och kunnande om vad konst är 

och kan avgöra vad som ska upphöjas till konst eller anses som ”vanliga” objekt.156 Det är just 

Portrait of Edmond de Belamy som är artefakten som är utsatt för bedömning om det är värd 

att upphöjas som konst. Det som ska redogörs här är var man placerar Portrait of Edmond de 

Belamy och Obvious inom teorin om VVS-försäljaren och urinoaren.157  

        I artiklarna har man oftast beskrivit Obvious som en grupp, bestående av primärt AI-

forskare, utanför Konstvärlden som har kuppat sig in genom Chrisite’s. Detta kan jämföras med 

VVS-försäljarens förutsättningar. Obvious beskrivs som några som inte har kunskap eller 

besitter de rätta teorierna om konst och kan därför inte anses som medlemmar inom 

Konstvärlden. Samtidigt har ju Portrait of Edmond de Belamy, tillsammans med Obvious, lyfts 

in i det fysiska rummet inom Konstvärlden då Christie’s har förflyttat det in till sin verksamhet. 

Enligt Danto är det fysiska rummet en viktig del i transformeringen från ett objekts 

transformering till ett konstverk. 158 Det finns alltså paralleller här till Portrait of Edmond de 

Belamy förflyttning in till Konstvärlden fysiska rum som Christie’s representerar. Man kan 

också understryka Dantos resonemang om Andy Warhols transformering av den 

massproducerade Brilloboxen. Precis som Danto förklarar kvittar det om ett objekt är bra elle 

dålig konst, det centrala är snarare att det faktiskt kan kallas konst. I Warhols fall var det han 

som aktör inom Konstvärlden som kunde tilldela konststatus på Brilloboxen och att det skedde 

inom galleriets väggar. I fallet med Portrait of Edmond de Belamy får man snarare hävda att 
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det är Christie’s som är aktören eftersom de har tilldelat konststatus till verket då de har lyft in 

den i ett av Konstvärldens fysiska rum.159 

        Utifrån Dickie’s definition om vad konst är kan även Obvious utföra konst, precis som 

VVS-försäljaren men skillnaden här ligger i att Obvious faktiskt hade för avsikt att göra ett 

konstverk medan försäljaren aldrig skulle få för sig att ställa ut en urinoar som ett konstverk, 

enligt Dickie.160 Det gör att Obvious kliver från att endast se sig själv som AI-forskare till att 

beskriva sig själva som ett konstnärskollektiv, då Dickie anser att personer som ser sig själva 

som medlemmar av Konstvärlden är de facto medlemmar.161 Att vem som helst kan räkna sig 

själv som konstnär har dock kritiserats av Stephen Davies som tidigare påpekats. Skillnaden 

här är att Portrait of Edmond de Belamy har förflyttats in till Konstvärlden. Det betyder att 

Dickies teori om VVS-försäljarens oförmåga att våga ställa ut en urinoar som ett konstverk inte 

är helt korrekt om man applicerar samma teori på Obvious. Konstkollektivet, som består av 

personer utanför Konstvärlden då de främst är AI-forskare, har vågat ställa ut en utprintad bild 

som konstverk, fått in den till Konstvärldens fysiska rum och fått en publik att bedöma den som 

konst och dessutom fått en prislapp på den. Detta leder oss vidare till tilldelning av konststatus 

av ett objekt och hur detta appliceras på Portrait of Edmond de Belamy.  

        Dickie menar att ett konstverk är en uppsättning av betraktelser som gav den status att bli 

en uppskattad kandidat av en eller flera personer inom konstvärden. Sedan radar han upp fyra 

sammankopplande koncept för hur detta sker. Nedan analyseras hur konceptet kan tillämpas på 

Portrait of Edmond de Belamy. 

 

• Objektet agerar å en institutions vägar 

Från början var inte Portrait of Edmond de Belamy tänkt att gå till auktionering. Porträttet är 

en artefakt, vilket är en viktig punkt i bedömandet från objekt till konst.162 Vidare var det 

Christie’s som kontaktade Obvious och därför får man anse att porträttet agerade å en 

institutions vägnar. Detta fastslogs tydligt inom organisationen genom att satsa på att publicera 

en lång och genomarbetad text för verket. Sambandet mellan Portrait of Edmond de Belamy 

och Christie’s som institution är därför tydligt.163 

• Objektet erhåller status 
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Även om det råder mångtydighet till hur man ska uppfatta statusen på verket utifrån texterna 

kan man ändå bedöma att verket har erhållit status genom att Christie’s har framhävt porträttet 

som ett konstverk. Porträttet har exempelvis presenterats i ett sammanhang tillsammans med 

konstverk av Warhol och Lichtenstein. Däremot är det problematiskt att bedöma i vilken mån 

porträttet har erhållit status utifrån konstkritikernas texter. Falcon och Weston kommer från en 

datavetenskaplig diskurs, alltså utanför Konstvärlden och kan därför inte tilldela status. De som 

faktiskt är konstkritiker har poängterat att verket saknar kvalitativa egenskaper och ställer den 

mot ”legitima” AI-konstnärers verk, vilket kan tolkas som att den inte erhåller konststatus.  

        Alltså, å ena sidan har Portrait of Edmond de Belamy tilldelats konststatus av en instans i 

Konstvärlden men å andra sidan har en annan instans, kritikerna, inte tilldelat den konststatusen. 

Om man ska följa Dickies exempel där en Kung, institutionen, dubbar, tilldelar status, en 

riddare räcker det med Christie’s tilldelande av konststatus på Portrait of Edmond de Belamy. 

Det behövs alltså inga ytterligare personer inom Konstvärlden för att Portrait of Edmond de 

Belamy ska erhålla konststatus.164 Man kan utveckla detta med att hänvisa till Dickies uttalande 

om Konstvärlden som fungerar mer som ett informellt socialt system där det finns ett regelverk 

för hur en tilldelning ska träda i kraft. Man kan alltså dra paralleller till hur Christie’s agerade 

utifrån sin ställning inom ett system och tilldelade konststatus enligt regelverket.165 

• Objektet övergår till att vara en kandidat 

Vad som kännetecknar övergången från erhållandet av konsstatus till kandidatur, enligt Dickie, 

är diffus. Man kan beskriva det som att när objektet väl har erhållit konststatus väntas det sista 

steget att den ska vara uppskattad och där mellan är den bara en kandidat för uppskattningen. 

Kandidaturen förutsätter alltså erhållandet av konststatus och uppskattning. Detta betyder att 

Portrait of Edmond de Belamy är en kandidat för att bli uppskattad då den har erhållit 

konststatus eftersom den har presenterats som ett konstverk på en av Konstvärldens 

institutioner.166 

• Objektet är uppskattat 

Enligt Dickie handlar uppskattning om vilka kvalitéer man kan finna i ett verk. Dickie menar 

att alla objekt, konst eller ej, har någon typ av kvalité man kan uppskatta. Filosofen Ted Cohen 

menar däremot att Duchamps Fountain fysiska uppenbarelse inte går att uppskatta men att det 

konceptuella i Duchamps presentation är det som går att uppskatta. Placerar man in Portrait of 

Edmond de Belamy i detta resonemang skulle Dickie anse att verket har någon kvalité som 
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faktiskt går att uppskatta. Cohen i sin tur skulle eventuellt kunna resonera likt Elgammal som 

lyfter fram Portrait of Edmond de Belamy mer som konceptkonst och att det är där kvalitén 

ligger, att det är det som snarare bör uppskattas.167 Det är emellertid många av författarna som 

inte ger Portrait of Edmond de Belamy något uttryck för uppskattning. Många beskriver verket 

som omoget, brist på kvalité, en femårings klotter, osv. Det finns alltså inget tydligt uttryck av 

uppskattning från någon av författarna om Portrait of Edmond de Belamy. 

         

        Utifrån ovanstående process skulle man kunna göra en positionering av var Portrait of 

Edmond de Belamy är placerad. Efter att ha redogjort för varje steg kan man se hur Portrait of 

Edmond de Belamy har gått från ett objekt å institutionens vägnar till att den övergår att vara 

en kandidat för uppskattning, vilket inte är en helt självklar plats för den. Om man refererar till 

Dickie skulle verket ha minst en kvalité att uppskatta. Det går att resonera kring Portrait of 

Edmond de Belamy genre som konceptkonst och därför skulle Cohen eventuellt uppskatta 

denna aspekten. Verket har emellertid presenterats som ett traditionellt och klassiskt verk, vilket 

är det som kritikerna främst kommenterar på. Det är alltså resultatet av processen som även 

analysen får ta hänsyn till här. Det viktiga i den här analysen är dessutom att det inte finns ett 

tydligt tecken på uppskattning från någon av författarna. Utifrån detta resonemanget skulle man 

placera Portrait of Edmond de Belamy som en kandidat för uppskattning, då verket har 

genomgått alla punkter förutom den sista där en större konsensus om dess kvalitativa 

egenskaper behövs lyftas fram av kritikerna. Det bör dock påpekas att det finns ett tecken på 

uppskattning i form av gesten att faktiskt auktionera ut det och framförallt att den ekonomiska 

aspekten i hur porträttet nästan såldes för en halv miljon dollar är ett tecken för uppskattning. 

Därför kan man säga att tilldelandet av uppskattning är delad mellan kritikernas tysta samt 

ibland nedsättande bedömning av verket och handlingen att Christie’s faktiskt auktionera ut 

verket tillsammans med den ekonomiska summan på Portrait of Edmond de Belamy. Således 

är det Christie’s den instansen i Konstvärlden som tilldelade uppskattning på verket. 

 

4.6.2 Auktoritet och konststatus 

För att nyansera perspektivet som har redovisats ovan är det relevant att analysera händelsen 

på Christie’s utifrån Davies kritiska aspekter. Davies resonemang bygger på en kritisk 

synvinkel av Dickies institutionella konstteori. Den centrala paradoxen som Davies bygger sin 

kritik på är att Dickie anser att alla objekt kan bedömas som konst om endast en person, 
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konstnären, bedömer den som konst samtidigt som Dickie erkänner den institutionella 

konstteorin. Det betyder, menar Davies, att den institutionella konstteorin inte är nödvändig i 

konstbegreppet.168 Portrait of Edmond de Belamy är här egentligen inte problematisk för Davies 

då den har visats för en publik och den har bedömts som konst av Chrisitie’s som befinner sig 

inom Konstvärldens gränser, som även formuleras på samma sätt av Dickies.169 Det intressanta 

i mitt resonemang kommer snarare i Davies påstående med VVS-försäljarens oförmåga att 

presentera en urinoar som konst. Det som skiljer Portrait of Edmond de Belamy från det här 

resonemanget är just den aspekten, att den är presenterad som ett traditionellt konstverk, den är 

skapad för att smycka en vägg. I Fountains fall är just den aspekten svår att förklara då 

Duchamps verk inte är ett traditionellt konstverk i den bemärkelsen, vilket gör att teorin om 

VVS-försäljaren har en tydlig poäng. Konflikten om verket ligger alltså inte i dess fysiska 

framträdande på Christie’s - det handlar snarare om en omförhandling om auktoritetsbegreppet.  

        Man kan utveckla ovanstående resonemang utifrån Davies redogörelse för hur 

institutionen förändras hela tiden genom att gränserna flyttas för hur konststatus och 

medlemskapet i Konstvärlden kan tilldelas. I tilldelningen av konststatus på Portrait of Edmond 

de Belamy kan man redogöra för att procedur och kontext har förändrats.170 Även om AI-konst 

inte har förändrats på grund av Portrait of Edmond de Belamy kan man hävda att verkets inträde 

i Konstvärlden får representera ett skifte för konstskapandet. Proceduren hur man skapar 

Portrait of Edmond de Belamy genom GAN skiljer sig från tidigare konstnärliga tekniker. Att 

verket kunde få konststatus kan förklaras att det är skapad i en tid då artificiell intelligens har 

börjat prägla samhället och prognosen för dess utveckling tycks bara fortsätta vilket konsten 

speglar. Självkörande bilar och smarta AI-assistenter är bara två av dessa framsteg. Portrait of 

Edmond de Belamy är alltså en del i kontexten av den artificiella intelligensens utveckling i vår 

samtid som förklarar och ställer frågor om dess existens och funktion. Utifrån dessa begrepp 

bakom gränsförflyttningarna kan man alltså få en tydligare bild av hur konststatus kunde 

tilldelas Portrait of Edmond de Belamy och hur AI-forskarna bakom Obvious benämns som ett 

konstkollektiv. Obvious kunde inte genomföra samma typ av verk 100 år tidigare, främst på 

grund av de tekniska aspekterna men också på grund av att konventionerna såg annorlunda ut. 

Duchamps framgångsrika tilldelning av konststatus på en urinoar, som inte heller kunde ha 

tilldelats konststatus tidigare, av mer eller mindre samma anledningar.171 
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        Davies menar att det är auktoriteten inom Konstvärlden som skiljer Duchamp och VVS-

försäljaren. Duchamp kunde ändra konventionerna om hur man tilldelar konststatus och följer 

man Dickie skulle den institutionella teorin undermineras då rollernas betydelse försvinner och 

konstruktionen mister sin betydelse. Det är här konflikten ligger i kritiken från författarna 

bakom artiklarna i det textuella materialet. Plötsligt har tre personer, Obvious, som står utanför 

den institutionella konstteorins ramar kunnat skapa ett objekt som har tilldelats konststatus utan 

att de själva har den auktoritet som krävs för att kunna tilldela konststatus. Precis som Davies 

förklarar förlorar begreppet legitimitet om alla kan tilldela konststatus eftersom alla har 

likvärdig auktoritet.172 Davies menar att en konstnär är en person som har förvärvat auktoritet 

över att tilldela konststatus och därför äger rätten till att med framgång använda sig av 

konventionerna för hur man tilldelar ett objekt konststatus. Auktoritet förvärvar man genom att 

ha deltagit i Konstvärldens aktiviteter där personen agerar å Konstvärldens vägnar i sin roll och 

inte genom de övriga medlemmarna i Konstvärlden.173 Här ser man en tydlig förklaring på 

konflikten. Obvious har inte förvärvat auktoritet. Medlemmarna har beskrivits av kritiker som 

”outsiders”, alltså några som står utanför Konstvärlden, några som inte har deltagit i 

Konstvärldens aktiviteter och framförallt har de agerat utifrån övriga medlemmar i 

Konstvärlden och inte i sin roll som konstnärer. Det visar sig främst i att Obvious har använt 

sig av en kod som har skapats av Robbie Barrat, alltså utifrån en medlem i Konstvärlden. Många 

av artiklarna trycker på Barrats ställning i Konstvärlden då han beskrivs som en mer erkänd AI-

konstnär, vilket alltså är en som har auktoritet.174 Det finns alltså inget i Obvious agerande som 

har resulterat i att de har förvärvat auktoritet, de har varken deltagit i Konstvärlden aktiviteter, 

på grund av deras bakgrund utanför Konstvärlden, och de har handlat genom andra konstnärers 

skapande.  

        Auktoritet är det betydande i hur ett objekt får konststatus snarare än kompetens och 

skicklighet menar Davies.175 Det som däremot hävdas i artiklarna är att Obvious saknar teknisk 

skicklighet i sitt skapande och jämförs oftast i nedlåtande ordalag hur deras kompetens bl.a. 

kan liknas med en femårings. Det som egentligen pekas ut är istället deras brist på auktoritet. 

Författarna skriver ut det i somliga formuleringar exempelvis att Obvious är utomstående som 

har kuppat sig in i Konstvärlden. Samtidigt kan man tolka utsagorna om deras inkompetens vad 

gäller hantverket att utföra AI-konst som omskrivningar av deras auktoritet genom att 
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nedvärdera gruppens utförande. Det är här som Duchamps auktoritet skiljer sig. Duchamp var 

en erkänd konstnär inom avantgardet vilket betydde att han inte behövde visa någon särskild 

skicklighet. Obvious har inte förvärvat auktoriteten och egentligen, menar Davies, kvittar det 

hur skickliga de än är. Gruppen kan inte erkännas inom Konstvärlden så länge de inte har 

auktoritet.176 Således beror konflikten på Obvious brist på auktoritet som gör att de inte besitter 

kunskap eller legitimitet i Konstvärlden vilket gör det omöjligt för dem att tilldela konststatus 

på ett objekt. Andra AI-konstnärer beskrivs i några artiklar som några som faktiskt har 

legitimitet, alltså auktoritet. Om Obvious nu inte har kunnat tilldela konststatus på Portrait of 

Edmond de Belamy är det några andra med auktoritet som har gjort det - Christie’s. 

        Davies tankegång är intressant att koppla samman med Portrait of Edmond de Belamys 

erhållande av konststatus. När Davies exemplifierar hur en slumpmässig datortecknings 

erhållande av konsstatus inte är ens konstnärs ansvar kan man dra paralleller till Obvious och 

Portrait of Edmond de Belamy.177 Verkets utgång till att lura Diskriminatorn i systemet är 

slumpmässigt, skaparna vet inmatningen av data men aldrig vad resultatet blir, trots att samma 

kod används, därför skulle man kunna översätta Portrait of Edmond de Belamy som en 

slumpmässig datorteckning. Obvious är alltså inte ansvarig i att tilldela konststatus på porträttet 

utifrån Davies teorier. Detta är ett resonemang som både Vincent och Bailey formulerar. De 

menar att det är Christie’s ansvar av tilldelandet och inte Obvious som utförde porträttet som 

ett första projekt, för att experimentera med algoritmer. Nästa steg i resonemanget här är att en 

datorteckning, som Davies uttrycker det, blir erkänd som konst när en lämplig auktoritet inom 

Konstvärlden förvaltar dess konststatus.178 Det är precis det som har hänt Portrait of Edmond 

de Belamy. Då Obvious bakom verket inte har ansvar över tilldelandet på porträttet har 

Chrsitie’s, som en institution med auktoritet, tilldelat och haft hand om porträttets konststatus. 

Den korta teorin som Davies presenterar är alltså en mycket viktig aspekt i analysen om hur 

konststatus har tilldelats på Portrait of Edmond de Belamy. I relation till uppsatsens ämne kan 

den svara på frågeställningen om hur verket har erhållit sin konststatus. I uppsatsen har AI och 

datorer en tydlig koppling men det är inte självklart att Davies skulle hävda samma sak i 

bedömandet av Portrait of Edmond de Belamy där han eventuellt skulle skilja på de tekniska 

termerna. 
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4.6.3 Kreativitet 

Tidigare i uppsatsen diskuterades det runt att det inte finns någon entydighet kring vad 

kreativitet faktiskt är men att det samtidigt är viktigt att en redogörelse kring begreppet 

genomförs då det är ett återkommande begrepp. Att kreativitetsbegreppet är återkommande 

beror på Obvious påstående i Christie’s artikel; att en algoritm kan imitera kreativitet.179 Även 

deras paroll, ”Creativity isn’t only for humans”, är något som en del av författarna har 

kommenterat. Falcon som skriver för Forbes, har inte någon negativ kritik mot varken Obvious 

och Portrait of Edmond de Belamy. Han medger att överlämnandet av skapandet till en 

artificiell intelligens överskrider kreativa hinder. Han fortsätter med att påstå att AI-konst, i och 

med Portrait of Edmond de Belamy, är ett grundläggande skifte i tänkandet om konst och 

kreativitet då man inte längre kan härleda var den kreativa kärnan ligger.180 

        Elgammal och Vincent strider mot dessa påståendena i sina texter. Elgammal menar att 

människans del i skapandet genom GAN är framträdande. Det är människan som väljer 

samlingen av verk som den artificiella intelligensen ska analysera. Det är även människan som 

till slut väljer ut bilderna från utmatningen.181 Vincent i sin tur tycker att påståendet om den 

artificiella intelligensens kreativitet är missledande då formuleringen tyder på att en AI skulle 

vara mer autonom än vad den faktiskt är.182 Man kan även märka tankegången om kreativitet i 

Jones artikel där han tydligt motsätter sig sambandet mellan mänskligt medvetande och 

algoritm där han exemplifierar Duchamps konst som ett uttryck för det typiskt mänskliga 

medvetandet i det konstnärliga utförandet.183  

        Det man kan konstatera utifrån detta är att det finns en tydlig koppling mellan författarnas 

applicering av kreativitet med det fysiska verket av Portrait of Edmond de Belamy. De tidigare 

analysavsnitten har handlat om kritiken runt Christie’s handlande och Obvious skapande. I mån 

av författarnas användande av kreativitetsbegreppet kommer man istället in på vad man faktiskt 

säger om själva verket, Portrait of Edmond de Belamy. Kreativitetsbegreppet blir alltså ett 

uttryck för en kvalitativ aspekt. Med denna premiss kan man även räkna in hur Ben Luke i The 

Art Newspaper har uttryckt sig om verket som ett ”dumb work of art”, och att porträttet ”is just 

a digital print” och 2018-års tråkigaste konstverk.184 Utifrån Lukes uttalanden, som inte 
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uttryckligen använder sig av kreativitet, kan man med premissen och föregående författare 

räkna in hans kritik som ett utlåtande av bristen på kreativitet.   

        Oavsett vad någon av författarna, Christie’s och Obvious, säger om kreativitet är det ingen 

som definierar vad kreativitet är vilket gör påståendet om AI och kreativitet innehållslöst. Som 

tidigare har påpekats är kreativitet ett mångtydigt begrepp som olika discipliner vill skapa 

entydighet på. Utsagorna om kreativitet här är ett tydligt bevis på att så är fallet. Alla författare 

förutsätter att kreativitet är ett självklart begrepp, ändå är det osämja mellan texterna. Det man 

kan utröna från användandet av begreppet är att utläggningen om kreativitet och Portrait of 

Edmond de Belamy är att man å ena sidan lyfter fram porträttet som betydelsefullt för 

konsthistorien genom att en AI kan imitera mänsklig kreativitet, å andra sidan hävdar man att 

kreativitet är något karakteristiskt för människan. Det som sammanför båda sidorna är att de 

använder Portrait of Edmond de Belamy som utgångspunkt för sina argument. Falcon och 

Obvious menar att AI kan vara kreativ och att porträttet är ett bevis på detta medan Jones, Luke, 

Vincent och Elgammal kritiserar påståendet. Kritikerna formulerar dels att verket saknar 

kvalitativa faktorer som kännetecknar ett kreativt element, dels att det kreativa skapandet är ett 

mänskligt drag eftersom en AI inte är självständig nog att vara kreativ, vilket Jones påpekas 

tydligt i Portrait of Edmond de Belamy. 

        Kreativitetsbegreppet är i sig inte relevant för uppsatsen på grund av bristen på konsensus 

att hitta en entydig definition av begreppet.185 Det som kreativitetsbegreppet istället används 

för i uppsatsen är dess applicering i artiklarna när författarna vill kommentera på Portrait of 

Edmond de Belamys materiella och konstnärliga kvalitéer. Det man kan konstatera är att genom 

Jones text, som nuddar vid en definition av begreppet, i relation till Portrait of Edmond de 

Belamy upptäcker hur svepande argument används i kritiken mot porträttet och det sker genom 

kreativitetsbegreppet. Jones anser att det mänskliga medvetandet uttrycks tydligt genom 

konsthistorien och tar Duchamp som exempel. Var i finns kreativiteten hos Duchamp, som 

ställer ut färdiga objekt och presenterar dessa som konst, i jämförelse med att en AI, där 

Christie’s och Obvious gör detsamma? Portrait of Edmond de Belamy är ett färdigproducerat 

verk genom en AI och eftersom det inte finns en entydighet om vad kreativitet är blir det svårt 

att hitta ett tänkbart argument för någon av sidorna. Även om man kan instämma med Vincent 

och Elgammals argument mot att en AI inte kan vara kreativ är det samtidigt inte något som 

tyder på motsatsen. Uttrycket för kreativitet är snarare ett förfarande för sidorna för att antingen 
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lyfta upp Portrait of Edmond de Belamys som ett kvalitativt verk eller ett verk som saknar 

kvalitativt värde då det inte finns en kreativ kärna.  

        Kreativitet är således ett begrepp som båda sidorna försöker göra anspråk på. Det förs 

alltså en diskursiv kamp mellan dem, egentligen utan att någon av sidorna gör en definition av 

detta. Formuleringarna tyder på att man vill lyfta upp verket som betydelsefullt utifrån en 

kreativ kvalité som visar på att en AI antingen breddar begreppet eller att det fortfarande är 

människan som står för den kreativa kärnan. Detta i sin tur har konsekvenser för hur man ska 

bedöma Portrait of Edmond de Belamy. Begreppet gör inget i bedömningen av verket, men det 

faktum i hur det används är talande för hur utsagorna definierar verket.   

        Kopplar man samman kritiken om Portrait of Edmond de Belamy med teorierna om 

kreativitet upptäcker man att det problematiserar utsagorna ytterligare, utöver det faktum att 

begreppet är problematiskt på grund av dess mångtydighet. Erden tar upp att 

kreativitetsbegreppet utgår från originalitet och slumpmässighet, två begrepp som både kan 

vara till verkets för- och nackdel.186 Jones och Elgammal har kritiserat verket just för att inte 

vara ett original och att det är en pastisch. Många AI-konstnärer har också just kritiserat verket 

för att inte vara ett original då det är skapat från en kod som är konstruerad av Robbie Barrat 

och därför har använts i ett annat sammanhang, vilket betyder att Obvious verk inte är 

nyskapande. Således har Obvious och Portrait of Edmond de Belamy blivit felaktigt hyllade av 

något som inte är deras skapande.187 Jones har i sin tur beskrivit att porträttet försöker efterlikna 

ett traditionellt porträtt för mycket och tillskriver det som en pastisch, alltså en imitation av 

något annat, således något som inte är original.188 Samtidigt som originalitet talar mot verkets 

kreativitet, talar slumpmässighet snarare mer för dess kreativitet, i rent tekniska termer. Som 

tidigare nämnts finns det ingen som vet vad resultatet blir. Bilden som produceras är 

slumpmässigt skapad utifrån hur GAN-systemet är uppbyggt vilket då, enligt Erden, talar för 

ett mått av kreativitet. Erden menar dock att begreppen väger olika tungt beroende på vilken 

metod som används för att värdera om en process eller produkts kreativitet. Här kan man ta upp 

Vincent och Elgammals nyanserande bedömning att man snarare bör se till det konceptuella i 

skapandet av Portrait of Edmond de Belamy och inte till själva resultatet. Med den 

utgångspunkten skulle man kunna hävda att det slumpmässiga i processen, att Obvious verk, 

som är slumpmässigt skapat utifrån GAN och har blivit valda av Christie’s att auktioneras ut, 

är det kreativa. Detta blir betydelsefullt i en kontext där man ser processen bakom Portrait of 

                                                
186 Erden, 2010, s. 349–350. 
187 Elgammal 2018-10-29. 
188 Jones 2018-10-26. 



57 
  

Edmond de Belamy som ett konceptuellt konstverk, snarare än den färdiga produkten som inte 

kan bedömas som kreativ då den saknar originalitet.189 Erden menar dessutom att metoden för 

att bedöma kreativitet hos en AI är fel då man utgår från mänsklig kreativitet.190 Utifrån detta 

kan man åter konstatera att användandet av kreativitetsbegreppet är innehållslöst som ett 

argument i bedömningen av verket då även begrepp som ska försöka förklara kreativitet inte är 

behjälpliga i hur man ska uppfatta ett konstverk.  

        I teoridelen om kreativitet utgår Erden och Boden från människan när de skriver om 

kreativitet, vilket inte är förvånande. I detta formuleras också bakgrunden till kritiken mot 

påståendet att en AI kan vara kreativ. Erdens sammanfattning från Martindale och Gaboras 

texter om kreativitet förstås kreativitet utifrån kapacitet för självkontroll och individualitet. 

Kritiken mot att en AI kan vara kreativ ligger just i detta, att den inte är självständig nog att 

skapa ett konstverk då systemet bakom det inte är så komplext som exempelvis Christie’s vill 

framställa det. Detsamma gäller när det kommer till de psykologiska förklaringarna att 

kreativitet handlar om driv, motivation och potential som även här har utgångspunkt för 

mänskliga egenskaper. Samtidigt pekar dessa termer på något bakomliggande i skapandet av 

en produkt än av bedömningen av kreativitet utifrån en redan färdig produkt, vilket talar mot 

kritiken av verket då den, som tidigare nämnts, resoneras med utgångspunkt på verket.191 

        Vidare blir kopplingen mellan AI och kreativitet problematiskt när man resonerar utifrån 

Bodens förklaringar. Hon menar att kreativitet inte är något som en liten elit av människor 

besitter utan något som är kännetecknande för människans intelligens. Även om Boden anser 

att de psykologiska faktorerna inte bara har betydelse inom kreativitetsbegreppet är det 

fortfarande mänskliga aspekter som ringar in begreppet, exempelvis det att motivation, 

sinnesrörelser och personliga faktorer spelar stor roll.192 Det innebär att kreativitet inte heller 

här går att tillämpa på artificiell intelligens och AI-konst. Kreativitetsbegreppet är således 

uteslutande präglat av uppfattningen att det är en mänsklig egenskap.  

        När det kommer till Davies sammanfattning av Weitz text om konst och kreativitet 

förklaras det att alla försök till definitioner om konst kommer drabba det kreativa skapandet.193 

Det har tidigare påpekats i uppsatsen att det inte finns någon essentiell beskrivning av konst då 

författare som Dickie och Davies har utvecklat Dantos teorier. Jones definierar däremot konst 
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som ett uttryck för mänskligt medvetande, utbyte av idéer och känslor mellan människor.194 

Begrepp som bara människans intelligens besitter. Som Weitz beskriver är denna definition, 

som alla andra, dömda att misslyckas och ett försök att hitta en essens skulle framtidens konst 

aldrig kunna utmana dåtidens konst.195 Samtidigt som Weitz anser att alla försök att definiera 

konst utesluter kreativitet menar Davies att det istället handlar om att definitionerna säger att 

alla konstnärer är fria att skapa vad de vill bara de är kreativa. Här kan man fastställa ännu en 

bakomliggande anledning till kritiken mot verket. Brist på originalitet i Portrait of Edmond de 

Belamy tyder på avsaknad av kreativitet hos Obvious. Detta betyder att Obvious inte arbetar 

enligt Davies förklaring på kreativitet och konst där konstnärens skapande ska utstråla 

kreativitet.196 

        Det bör poängteras att Erden inte gör någon tydligare definition av vad som menas med 

originalitet och slumpmässighet vilket är problematiskt för analysen. Detsamma gäller Bodens 

definition av kreativitet där hon förklarar begreppet med utgångspunkt från andra faktorer än 

psykologiska. Även Weitz och Davies försök att problematisera kopplingen mellan konst och 

kreativitet vilket blir otydligt då kreativitetsbegreppet inte fastställs. Det gör att deras 

resonemang blir svårt att greppa.  

        Man kan med utgångspunkt från det textuella materialet och teorierna som behandlar 

kreativitetsbegreppet konstatera att det är ett problematiskt begrepp. Utifrån teorierna pekar allt 

på att det är en mänsklig egenskap och förklaras utifrån olika mänskliga faktorer. Samtidigt är 

alla överens om att det är ett mångtydigt och problematiskt begrepp. Detta betyder att man å 

ena sidan kan hävda att en AI inte kan efterlikna kreativitet samtidigt som man å andra sidan 

kan framhålla kreativitetsbegreppet som alltför mångtydigt och omodernt i den artificiella 

intelligensens tid. Vad man än kommer fram till är det tydligt att kreativitetsbegreppet är ett 

alltför svårtolkat begrepp som gör att användandet av det får konsekvenser för Portrait of 

Edmond de Belamy men kanske främst för konstbegreppet. Kreativitetsbegreppet är för 

mångtydigt vilket gör att författarnas användande av det inte får någon betydelse för hur man 

ska förstå konstskapandet eller bedöma ett konstverk som Portrait of Edmond de Belamy. Man 

kan därför inte konkretisera var den kreativa kärnan finns i skapandet av verket. Det ska påpekas 

att uppsatsen inte heller argumenterar för att en AI kan vara kreativ utan här påvisas snarare 

problematiken i användningen av kreativitetsbegreppet.  
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4.7 Bildanalys av Portrait of Edmond de Belamy 
Texten nedan kommer att analysera Portrait of Edmond de Belamy (se bilaga: Bild 1) med 

utgångspunkt i Wölfflins formalanalys. Först genomförs en beskrivning av vad betraktaren ser 

i porträttet på en instruktiv nivå. Efter redogörelsen av porträttet går analysen vidare med att 

applicera Wölfflins begrepp på porträttet. Därefter presenteras en sammanfattande analys av 

hur man kan förklara Portrait of Edmond de Belamy utifrån Wölfflins begrepp. Genom det sista 

steget i analysen presenteras centrala aspekter i verket som i sin tur kommer kopplas samman 

med den konsthistoriska bakgrunden som uppsatsen stödjer sig mot samt de teorier om konst 

som uppsatsen har redogjort för.  

        Det första betraktaren möts av är en mörk förgrund på ett ljust underlag. Man kan ana 

snirkliga former på den mörka sammansättningen. Den ljusa bakgrunden mot den mörka 

kompositionen samspelar inte med varandra på något naturligt sätt utan är avgränsade mot 

varandra då det ljusa underlaget delvis ramar in den mörka förgrunden. Tittar man extra noga 

på porträttet finns det en oförklarlig symmetrisk grafisk uppbyggnad som är lika diskret som 

genomgående. I centrum är en gestalt placerad. Den har mörka ögon och en diffus blick riktad 

mot publiken. Man kan bara ana grunddragen av en näsa och en mun, detsamma gäller håret. 

Det enda som man tydligt kan urskilja är en vit skjortkrage som omringar halsen på gestalten. 

Gestaltens figur är avskuren och man kan endast beskåda dess övre del av kroppen. Även 

hjässan är avskuren. Gestalten, som av allt att döma är en man, har en svulstig mörk rock eller 

en kavaj på sig som växer ihop med den mörka grunden precis bakom skepnaden. Bredvid 

kragen är signaturen (se bilaga: Bild 1) det som enklast går att uppfatta. Signaturen består av 

matematiska termer och man får förmoda att det är en matematisk formel. 

        Det som är besvärligt i analysen av Portrait of Edmond de Belamy är dess centrala mörka 

komposition mot den ljusa bakgrunden. Om man tar hänsyn till den centrala skapelsen, med 

Edmond de Belamy i mitten, pekar allt på att den har en målerisk stil. Ögat letar inte efter 

konturer eller linjer och stilen har övergett det tillvägagångssättet. Ögat är alltså likgiltigt för 

konturerna som vägvisare.197 Som också syns i porträttet är de snirkliga formerna och de mörka 

tonerna som växer ihop med varandra ett bevis på den måleriska tendensen. Här är fokus på en 

rörelse utan begränsningar som är mer enande.198 Med tanke på den oregelbundna formen som 

inte har någon tydlig kontur eller linje uttrycks snarare den mörka sammansättningen vilket 

talar för den måleriska stilen. 

                                                
197 Wölfflin, 1957, s. 20. 
198 Wölfflin, 1957, s. 21. 
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        Då Wölfflins beskrivning av yta går ut på att man uppnår ett slags djup genom att dela upp 

bilden utifrån olika skikt genom att de löper parallellt med varandra horisontellt finns det inte 

mycket i porträttets komposition som kan liknas vid detta. Därför finns det mer som talar för 

Wölfflins förklaring om djup då betraktaren lockas bortom ytan. Vi söker blicken mot de 

snirkliga formerna bakom Edmond de Belamy för att finna djupet och detta sker främst snett 

mot ytan, precis enligt reglerna för begreppet om djup som Wölfflin förklarade.199  

        Då den slutna formen ordnas efter en mittaxel samt genom vertikala och horisontella 

riktningar kan man snarare förklara att Portrait of Edmond de Belamy präglas av en öppen form. 

De vertikala och horisontella riktningarna har ingen betydelse i bilden. Edmond de Belamy är 

för det första placerad i porträttets vänstra del och, enligt reglerna för öppen form, ser man 

snarare en diagonal riktning från Edmond de Belamys nedre vänstra ärm upp till högra delen 

av en mörk bakgrund där djupet finns. Man kan inte heller tala om att det finns några symmetrier 

i bilden som kännetecknar en sluten form. Det är lätt att förklara Edmond de Belamys självklara 

plats i bilden som där han alltid pekar tillbaka på sig själv som en central gestalt.200  

        Det mest naturliga när man talar om mångfald och enhet är att porträttet har en självklar 

enhet. Allting sammanfogas med Edmond de Belamy. Det finns inte många detaljer som har 

en självständig prägel på porträttet. Däremot blir det svårt att påstå detta när man betraktar 

signaturen som inte har ett självklart sammanhang om man inte känner till dess betydelse. Då 

är signaturen en självklar del av porträttet.201 

        Då Portrait of Edmond de Belamys komposition inte strävar efter en självklar 

uppenbarelse kan man hävda att den kännetecknas som oklar. Wölfflin menade, som tidigare 

nämnts, att varje utveckling under konsten strävar efter att göra det svårare för ögat att lösa 

”gåtan” i en bild. Oavsett vilka förklaringar Portrait of Edmond de Belamy kommer att 

tillskrivas finns det alltid en ouppklarad rest.202 Detta kanske blir extra tydligt med ett verk som 

är samtida och skapad en artificiell intelligens. Även de genomgående grafiska och diskreta 

egenheterna i porträttet är en tydlig del i det gåtfulla i verket. Utifrån detta kan man med 

bestämdhet hävda att Portrait of Edmond de Belamy karaktäriseras av dess oklarhet.  

        Sättet som analysen beskriver verket utifrån Wölfflins metod har alltså karaktäriserats på 

samma sätt som Wölfflin menar kännetecknar barock konst. Det i sig är inte betydelsefullt utan 

det är snarare aspekterna i verkets konstruktion som ger sken av något som inte är förenligt med 

                                                
199 Wölfflin, 1957, s. 79, 81.  
200 Wölfflin, 1957, s. 134–135.  
201 Wölfflin, 1957, s. 167. 
202 Wölfflin, 1957, s. 214. 
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varken barock eller renässanskonst. Exempelvis det avskurna huvudet vid hjässan, de grafiska 

aspekterna och främst signaturen - den matematiska koden. Det finns alltså faktorer i 

konstverkets form som går emot reglerna för vad som kännetecknar ett barockt porträtt.  

        Med ovanstående sammanfattning som premiss får man förmoda att konstverket är skapat 

som en konversation mellan det gamla och det nya. De samtida aspekterna i verket som 

formuleras av en digital och grafisk underton kommenterar på de traditionella aspekterna. Det 

man bör uppmärksamma i analysen av verket är signaturen. Den matematiska koden är en faktor 

i verket som både provocerar och fascinerar. Signaturen är ett intyg som berättar vem som står 

bakom ett konstverk. Den matematiska koden berättar något som är obegripligt för den som 

inte har vetskap om den datavetenskapliga världen. Det man får förmoda är att kodens betydelse 

för Portrait of Edmond de Belamy är avgörande för dess existens, men den står också för något 

annat. Då koden är obegriplig för många berättar den något för betraktaren. Även om den i sin 

form är anspråkslös i relation till den centrala gestalten blir den på ett sätt en förgrundsgestalt 

när betraktaren övergår från att endast beskådat gestalten till att läsa signaturen. Signaturen är 

alltså lika svår som den är berättande. Processen i seendet från gestalten till signaturen väcker 

frågeställningar som inte kan liknas vid en process i ett traditionellt konstverk. Picassos eller 

Goyas signaturer är inte obegripliga eller avgörande som den huvudsakliga delen i en målning. 

Deras signaturer är snarare en bekräftelse för betraktaren att man faktiskt upplever ett verk av 

Picasso eller Goya. Men deras signaturer är inte berättande i samma bemärkelse. Tittar 

betraktaren på ett verk av Picasso och läser hans signatur, är seendets förflyttning en snabb 

detalj i processen, endast för att bekräfta att det är ett verk av Picasso, sedan flyttas blicken 

tillbaka till det centrala i verket. I seendeprocessen hos Portrait of Edmond de Belamy förflyttas 

seendet från gestalten till signaturen och stannar där. Efter att ha förstått vad signaturen i 

Portrait of Edmond de Belamy har för betydelse, utan att förstå själva koden, har verket fått en 

helt ny berättelse. Blicken har förflyttats från att betrakta och beundra gestalten till att bli helt 

fascinerad av porträttets helhet genom dess signatur. Det betyder att skiljelinjen som delar ett 

konstverkets helhet med konstnärens signatur är obestämd.  

        Signaturen hos Portrait of Edmond de Belamy är en lika stor del av konstverket som 

gestalten. Istället för att se signaturen som en bekräftande del av verket som säger något om 

upphovspersonen är koden i Portrait of Edmond de Belamy lika mycket en komposition i 

verkets helhet som gestalten. Man kan likna samma process om signaturen med Duchamps 

Fountain vars signatur är ”R. Mutt 1917”. Betraktaren här förs från betraktandet av urinoaren 

till signaturen som smyckar den. Signaturen i sig är helt obegriplig för betraktaren, då R. Mutt 

är fiktiv, precis som betraktarens oförmåga att begripa Portrait of Edmond de Belamys 
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matematiska kod. Ändå finns det en fascination kring signaturen, R. Mutt som är en lika viktig 

beståndsdel av Fountain som signaturen är hos Portrait of Edmond de Belamy. R. Mutt är 

obegriplig i sin gestaltning men blir förstådd i och med kunskapen kring Duchamp och 

dadaismen. Den matematiska koden är på liknande sätt obegriplig i sin gestaltning men blir 

förstådd med begrepp som artificiell intelligens och AI-konst. 

        Med signaturen som en betydande del av konstverket problematiseras analysen av 

Wölfflins begrepp. Det sista steget i analysen, klarhet och oklarhet, förklaras som något som 

löper parallellt genom alla analyssteg och är betydande här. Från att ha förklarat att gestalten i 

Portrait of Edmond de Belamy är det som karaktäriserar verket som oklar kan man genom att 

fastställa signaturens betydelsefulla del i verket hävda att porträttet kännetecknas av sin klarhet. 

Om gestalten och kompositionen i porträttet har konfunderat ögat och försökt lösa ”gåtan” 

finner man i viss mån svaret i signaturen. Vi förstår inte den språkliga aspekten i signaturen 

men vi förstår att det är en matematisk kod som, på grund av sin placering i konstverket, är 

betydande för konstverket. Detta resonemang kan förtydligas genom Wölfflins begrepp om 

mångfald och enhet. Tidigare i analysen kunde man karaktärisera Portrait of Edmond de 

Belamy som en enhet, enligt Wölfflins teorier, men har man signaturens gestalt i beaktande 

lever den i sin fysiska konstruktion självständigt från den centrala gestalten. Därför kan man 

också anse att verket karaktäriseras av sin mångfald och inte som en enhet.203 Detta märks inte 

minst på tidigare resonemang om seendeprocessen hos porträttet, när blicken stannar i 

processen på signaturen. Signaturen är alltså skild, i sin fysiska form, från gestalten och därför 

kan vi både betrakta porträttet som klar och oklar då den kännetecknas av sin enhet respektive 

sin mångfald.  

        Genom analysen av Portrait of Edmond de Belamy, skild från kritikers åsikter får man 

fram ett perspektiv i verket som visar att det har en komplex konstruktion. Som publik kan man 

sammanfatta betraktandet av verket från något som vid första blick ser ut som ett traditionellt 

porträtt till detaljerade markörer som tyder på en grafisk och digital aspekt som får verket att 

verka mer modern och samtida. Slutligen övergår blicken till signaturen och den matematiska 

koden som ytterligare berättar något. Denna process kan liknas vid en förenkling av 

konsthistorien, från de gamla konstnärernas hantverk i den klassiskt utformade gestalten till att, 

genom de digitala faktorerna, brytas ner i en matematisk kod där den samtida publiken förstår 

att det är en dator som ligger bakom verket.  

                                                
203 Wölfflin, 1957, s. 167. 
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        Wölfflins begrepp blir betydelsefulla då de flesta steg bedömer verket i likhet med en 

barock komposition, men Wölfflin menade också att varje utveckling av konsten medfört att 

göra det svårare för ögat, vilket försvårar analysen av Portrait of Edmond de Belamys som står 

mellan den klara och oklara formen.204 Det är dock denna dubbelheten i analysen som får en att 

förstå att verket är komplext och ger bilden av att vara en sammanfattning av konsthistorien, 

samtidigt som den berättar något om sig själv genom signaturen. Slutligen kan man utifrån 

denna grundliga analys hävda att Portrait of Edmond de Belamy är mer komplex än vad många 

av kritikerna vill framhäva. De kritiker som kritiserar bristen på porträttets kvalitativa 

egenskaper utifrån kreativitet brister i sin analys just på grund av att de bygger sitt argument på 

ett mångtydigt begrepp som får konsekvenser för hur man ska uppfatta porträttets egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
204 Wölfflin, 1957, s. 214. 
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5 Avslutande diskussion 

Utifrån analysens alla delar förstår man att auktioneringen av Portrait of Edmond de Belamy är 

en händelse som har genererat debatt. Uppsatsen har analyserat Portrait of Edmond de Belamy 

utifrån fyra centrala delar - diskurs, konst, kreativitet samt Wölfflins formalanalys. Utifrån 

dessa delar blir händelsen på Christie’s, kritiken och porträttet mer greppbar än vad det tidigare 

har varit eftersom ämnets fält aldrig har avhandlats. Detta kapitel är ett försök till att 

sammanfoga analysens delar och svara på uppsatsens frågeställningar.  

        Syftet med uppsatsen var att undersöka betydelsen av Portrait of Edmond de Belamy 

utifrån textuella exempel i form av artiklar och applicera dessa i samband med relevant teori. 

Uppsatsen har därför behandlat dels artiklarna, som utgör det textuella materialet, och porträttet 

som står i centrum för undersökningen. Diskursanalysen har fungerat som ett övergripande 

verktyg samt introduktion för det textuella materialet och genom dess terminologi har man 

kunnat urskilja vilka delar i kritiken som bör behandlas. Därefter har konstbegreppet få 

analysera dessa delar utifrån sin begreppsliga karta. Uppsatsen har även problematiserat 

användandet av begreppet kreativitet som kritikerna har nyttjat för att bedöma uppskattningen 

för Portrait of Edmond de Belamy. Slutligen har en formalanalys enligt Wölfflins metod 

genomförts på porträttet för att på så sätt få fram information och kunskap om dess gestaltning.  

        Undersökningen av Portrait of Edmond de Belamy har på ett konkret sätt visat hur 

Konstvärldens parter agerar när ett verk, som en del beskriver som en brytpunkt, tilldelas 

konststatus. Konstteorierna har varit behjälpliga i analysen då de har kunnat visa tydliga 

paralleller mellan Duchamps Fountain och Portrait of Edmond de Belamy. 

Forskningsöversikten har visat på ett stort intresse av artificiell intelligens och kreativitet. Dessa 

beståndsdelar har varit viktiga i undersökningen för att i analysen förstå vad begreppet har för 

betydelse i kritiken och förståelsen för Portrait of Edmond de Belamy som ett AI-konstverk. 

Då kreativitet har varit ett problematiskt begrepp har undersökningen inte velat fastslå verket 

som kreativt eller inte då uppsatsen inte tar ställning om en definition om detta. Istället har 

undersökningen haft utgångspunkt i att förklara en händelse som inte har granskats förr inom 

den konstvetenskapliga disciplinen.  

        Det framgår av tidigare forskning att det finns ett stort intresse för artificiell intelligens 

och kreativitet, men dessa undersökningar grundar sig primärt i discipliner utanför 

konstvetenskapen. De har också syftesformuleringar som grundar sig i förhållandet mellan en 

AI och kreativitet med ett sekundärt intresse för konst. Skillnaden i denna uppsats är hur ett 

konkret konstverk, skapad av en AI, har påverkat Konstvärlden samt hur dess relation till 
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konstbegreppet har formulerats. Det som tidigare forskning har avhandlat är snarare de 

bakomliggande tekniska aspekterna. Det finns däremot ett antal aspekter som tidigare forskning 

pekar på som är betydande för uppsatsen. Mateas har exempelvis pekat på hur ett AI-system 

blir en kommunikatör mellan skapare och publik, vilket syns tydligt i uppsatsen ämne.205 

Mateas menar också genom att reflektera forskningen om AI utvecklar man samtidigt den. 

Uppsatsen är på många sätt en reflektion mellan konst och AI samt hur vi människor ska förstå 

det konstnärliga uttrycket i utbytet med vetenskapen. Detta gör, som Mateas beskriver, att det 

växer fram nya forskningsfrågor.206 Just denna aspekt har även konstaterats i det textuella 

materialet där en del av författarna tror att Portrait of Edmond de Belamy kommer få 

Konstvärlden att öppna sig för AI-konsten. Utöver det har dessutom tidigare forskning 

experimenterat med den artificiella intelligensen visuella förmåga utan någon konkret 

konstvetenskaplig ingång. Vinklingen har snarare utmärkts av sin filosofiska karaktär där man 

exempelvis har resonerat kring huruvida en AI kan betraktas som kreativ eller inte. Det finns 

mycket forskning om detta men ingen direkt koppling till konstbegreppet. Forskningen om 

kreativitet har också visat på att det råder delade meningar om hur man ska definiera kreativitet. 

Det har även visats utifrån flera av artiklarna i tidigare forskning att fältet är i sort sätt 

outforskat. Således har uppsatsens undersökning om Portrait of Edmond de Belamy applicerats 

i en konstvetenskaplig undersökning som tar hänsyn till dess terminologi och teorier som 

tidigare forskning har saknat.   

 

5.1 Brytpunkt 
Första frågan uppsatsen utreder är hur man kan förklara Portrait of Edmond de Belamy som en 

brytpunkt i konsthistorien. Christie’s tillsammans med flertalet av kritikerna som uppsatsen 

behandlar hävdar att försäljningen av konstverket är en brytpunkt. Vissa gör en jämförelse med 

Duchamps Fountain och vill framhäva auktioneringen och betydelseglidningen med 

konceptuell konst i sin betydelse snarare än betydelsefull i sin fysiska framställning.207 

Jämförelsen är inte helt ogrundad. Det finns många aspekter där man kan se likheter mellan 

Fountain och Portrait of Edmond de Belamy. Ur en diskursanalytisk synvinkel är själva 

betydelseglidningen central. Om konstvetenskapen är diskursen och konst är nodalpunkten, 

som redogjorts, kan man förstå att Portrait of Edmond de Belamys position som element i 

analysen tidigare har varit liknande för Fountain. Kritikernas åsikter har varit delade och 

                                                
205 Mateas, 2001, s. 147-153. 
206 Mateas, 2018, s. ii.  
207 Elgammal 2018-10-29. 
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eftersom uppsatsen inte har gjort en jämförande analys av kritiken under 1917 om Fountain är 

det svårt att dra några slutsatser om den jämförelsen. Däremot kan man säga att diskursanalysen 

inte har varit helt oproblematisk i sitt utformande då den har genererat oväntat resultat. Främst 

när det gäller författarnas bakgrunder som enligt teorin ska ha betydelse i hur man vill ge sin 

syn på en specifik händelse.208 Det finns ingen tydlig konsensus i de skilda bakgrunderna, 

konstvetare respektive datavetare eller ingenjörer. Det enda man kan konstatera utifrån 

kategorierna är att de som anser att ingen förändring har skett är konstvetare men därefter är 

det svårt att hitta en gemensam ståndpunkt med utgångspunkt i den diskursiva bakgrunden. Ser 

man dessutom till yttrandet som Bailey har gjort finns det en generell bild av konstkritiker som 

kommer från en konstdiskurs. Utifrån dessa kritiker, Bailey, Luke och Jones från den 

konstdiskursiva bakgrunden, förklaras Portrait of Edmond de Belamy som ett verk med 

bristande kvalité. Det är när man har övriga kritiker i sitt beaktande som skiljelinjen av de 

diskursiva bakgrunderna ger en mindre klar bild då det inte finns ett tydligt karaktäriserande av 

dessa då datavetarna har skilda åsikter om verket. 

        Utreder man om huruvida Portrait of Edmond de Belamy är en brytpunkt i konsthistorien 

med konstbegreppet som utgångspunkt kan man hitta enstaka resonemang för hur vi ska 

förklara denna eventuella brytpunkt. Enligt Danto förklarar han att Fountains erhållande av 

konststatus berodde på att det skedde inom en tid då Konstvärlden var redo för Duchamps 

konstverk.209 Kan man då förklara att Konstvärlden är redo för Portrait of Edmond de Belamy 

på grund av att Christie’s har lyft in det som konst? Sätter vi det i relation till Fountain är svaret 

ja. Duchamps konstverk var kontroversiellt för sin tid, även om en del av Konstvärlden var redo 

att tilldela konststatus på Fountain var verket inte helt okontroversiellt från andra delar av 

Konstvärlden. På samma sätt kan man här se liknelser hos Portrait of Edmond de Belamy som 

är upplyft av Christie’s, som är en del av Konstvärlden, men kritiserad av journalister inom 

Konstvärlden. Resonemanget kan utvecklas ytterligare utifrån analysen i vilken specifik 

kontext Portrait of Edmond de Belamy är skapad utifrån. Kopplingen mellan verket och de 

tekniska framstegen som artificiell intelligens karaktäriseras av är särskild påtaglig i hur man 

ska förklara både försäljningen som en brytpunkt men också i hur utvecklingen i hur gränser 

har förflyttats i tilldelandet av konst. Det påpekar även Bailey i sin artikel när han förklarar att 

försäljningen belyser en problematisk del om vad allmänheten tänker om en AI som en mer 

autonom konstruktion än vad den är.210 

                                                
208 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 15. 
209 Danto, 1964, s. 581. 
210 Bailey 2018-10-14. 
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        Det som problematiserar påståendet om att Portrait of Edmond de Belamy är en brytpunkt 

i konsthistorien är just den del av kritiken som framhäver att AI-konst inte är en ny företeelse 

och framförallt att Obvious inte är pionjärer vad gäller genren. Det är svårt att dra någon 

jämförelse med dadaism och Duchamp här. Duchamp var en del av ett avantgarde och hade en 

helt annan agenda än Obvious som har förklarat sitt skapande av Portrait of Edmond de Belamy 

som tydligare är ett experiment än en samhällskritik. Det är därför svårt att se varför Christie’s 

inte lyfte fram andra AI-konstnärer, exempelvis Robbie Barrat, som ständigt återkommer i 

artiklarna och beskrivs oftast som en mer erkänd konstnär i sammanhanget. Det man kan 

konstatera här är det kanske inte har någon särskild betydelse om vilket verk eller vilken 

konstnär man valde för auktioneringen, huvudsaken var att det var ett porträtt med traditionella 

nyanser som var skapad av en artificiell intelligens. Portrait of Edmond de Belamy blev av 

oförklarliga skäl det porträttet som fick representera den artificiella intelligensens intåg i 

Konstvärlden, oavsett om det saknar kvalité, originalitet eller erkända upphovspersoner. Verket 

utgör således exempel på både tekniska framsteg om AI och därför också en utveckling i 

konstskapandet.  

        Följaktligen kan man karaktärisera Portrait of Edmond de Belamy som en brytpunkt i 

konsthistorien. Man kan hitta likheter från tilldelandet av konst till Fountain och några av 

kritikerna i materialet vill framhäva det som konst medan Portrait of Edmond de Belamy av 

vissa inte ses som bra konst eller, i Jones fall, inte ens som konst. Christie’s agerande att som 

institution tilldela konststatus på porträttet är särskilt betydelsefullt här. Samtidigt kan man 

hävda att brytpunkten har skett tidigare i och med att AI-konst inte är en ny företeelse. Oavsett 

om Portrait of Edmond de Belamy kritiseras som ett mindre kvalitativt verk och att andra AI-

konstnärers skapande lyfts upp som bättre är kanske inte de kvalitativa aspekterna det som är 

avgörande för brytpunkten. Brytpunkten är snarare att Portrait of Edmond de Belamy faktiskt 

har lyfts upp som ett konstverk och har, oavsett om man uppskattar det eller inte, fått 

representera mötet mellan artificiell intelligens och konst till en genre. Händelsen har skett, den 

har fått publicitet som en betydande auktionering och trots att vissa faktorer om verket är 

felaktiga går det inte att negligera dess betydelse för konsthistorien. Händelsen skedde 2018, 

trots det funderar man fortfarande på hur man ska formulera och förstå dess betydelse. Allt vi 

kan konstatera nu är att framtiden får utvisa hur stor betydelse verket har. Vi betraktar verket 

fortfarande i ett läge där vi försöker redogöra för dess betydelse men vi kan inte veta hur stort 

eller litet inflytande verket kommer att få i konsthistorien då händelsen fortfarande ligger nära 
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i tiden. Det vi snarare kan konstatera utifrån artiklarna är att Portrait of Edmond de Belamy är 

betydelsefullt för AI-konstens inträde i Konstvärlden.211 

        Det finns ett annat skifte i händelsen som är viktig att diskutera. Det har poängterats att 

det är Konstvärldens medlemmar som på ett eller annat sätt har mandat att tilldela konststatus 

på objekt.212 Ändå väljer uppsatsen här att redovisa texter som är skrivna av personer från en 

datavetenskaplig bakgrund, exempelvis Falcon, Vincent och Elgammal. Utgår man från Danto, 

Dickie och Davies har ingen av dessa författare auktoritet att tilldela konststatus på ett objekt 

eftersom de inte är en del av Konstvärlden. Varken Falcon, Vincent eller Elgammal tillskriver 

sig som medlemmar i Konstvärlden. Även om Elgammal forskar kring mötet mellan konst och 

teknik är han främst professor inom datavetenskap. Därför måste man försöka förklara dess 

plats i uppsatsen. Processen bakom Portrait of Edmond de Belamy och övrig AI-konst kan 

delvis förklara detta. För att kunna skapa ett AI-konstverk krävs det kunskap inom 

datavetenskap och artificiell intelligens. Det har påpekats tidigare att medlemmarna i Obvious 

inte har en bakgrund inom Konstvärlden utan delvis kommer från en datavetenskaplig disciplin, 

trots det har det påvisats utifrån texterna att det inte finns något större erkännande för gruppen 

inom genren AI-konst. Det jag vill understryka här är att det krävs mer än bara konstnärligt 

hantverk för att skapa AI-konst. Man måste närmare bestämt ha kunskaper inom datavetenskap.  

        Det är alltså en hybrid mellan konstnärligt skapande och datavetenskap som leder oss till 

skapandet av Portrait of Edmond de Belamy. Det är osannolikt att de konstnär, utan något 

kunnande inom datavetenskap, skulle kunna skapa ett porträtt utifrån samma teknik. Med denna 

premiss kan man hitta en förklaring till varför Falcon, Vincent och Elgammals kritik är 

representerade i uppsatsen. Det är dessa författare som har kunskap om tekniken bakom AI-

konst. Elgammal och Vincent påpekar dessutom vilka kvalitativa brister Portrait of Edmond de 

Belamy har i jämförelse med andra AI-konstnärer vilket visar på ett kunnande inom genren. Det 

är alltså inte bara ett skifte där AI-konst möjligen börjar bli en betydelsefull genre inom 

Konstvärlden utan även en brytpunkt där datavetare har mandat att bedöma AI-konstverk. 

Datavetare som är specialiserade på AI-teknikens visualiseringar som GAN blir således en del 

av Konstvärlden just på grund av dess kunskap inom AI-konst. Man skulle samtidigt kunna 

hävda att det inte helt uppenbart att datavetare skulle få dessa givna roller i Konstvärlden. 

Rollerna inom Konstvärlden är bestämda för människorna som jobbar inom dess institutioner 

vilket betyder att de som står utanför Konstvärlden inte kan vara en del av den. Det betyder att 

även om datavetarna besitter kunskap om hantverket och tekniken bakom skapandet av AI-

                                                
211 Bailey 2018-10-14. 
212 Davies, 1991, s. 87–88. 
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konst har de ändå ingen auktoritet över att tilldela ett objekt konststatus eftersom de inte är en 

del av Konstvärlden.  

        Hur det än är finns det en poäng att redogöra för de datavetenskapliga kritikernas texter då 

de å ena sidan visar på att man kan ana ett skifte där de som har kunskap inom tekniken har 

mandat att tilldela konststatus. Denna förklaring är dock inte given då Konstvärldens 

institutionella regler fortfarande kan argumenteras för att vara gällande. Portrait of Edmond de 

Belamy är ett tydligt exempel för dessa två förklaringar. Christie’s, som är en evident del av 

Konstvärlden, tilldelar ett objekt konststatus utifrån sin auktoritet inom institutionen utan att ha 

en självklar kunskap inom datavetenskapen vilket datavetare, forskare och kännare inom AI-

konstgenren kritiserar. Dessa presenterar sin kritik på verket som inte sällan förklarar det som 

bristande i sitt hantverk och att Obvious är amatörer i jämförelse med andra erkända AI-

konstnärer. Man kan således förklara datavetarnas plats i uppsatsen som betydande för att 

förklara ytterligare en eventuell brytpunkt inom Konstvärlden. Det är även en förklaring på hur 

konflikten har uppstått runt Portrait of Edmond de Belamy samt ett bevis på att Konstvärldens 

regler och auktoritet är gällande även om dess kunskap om AI-teknologi är bristande.    

 

5.2 Konflikt om Konststatus 
Med resonemangen ovan kan man vidareutveckla frågorna kring varför en konflikt har uppstått 

i Konstvärlden om Portrait of Edmond de Belamys inträde, hur verket har erhållit sin 

konststatus och varför kreativitet lyfts fram i frågan om porträttets kvalitativa egenskaper. De 

två första frågorna kan förklaras mer eller mindre med utgångspunkt i konstbegreppet av Danto, 

Dickie och Davies. Vad analysen har visat är det tydligt att konflikten som har uppstått i 

Konstvärlden, mellan å ena sidan kritikerna och å andra sidan Christie’s, beror på Obvious brist 

på auktoritet. Sätter man det sedan i relation till diskursbegreppet kan man förstå att det även 

handlar om att Obvious, som beskrivs som ”outsiders”, står utanför den diskursiva bakgrund 

som krävs av en konstnär. 

        Alltså, inom den konstvetenskapliga diskursen formuleras det att en konstnär har auktoritet 

för att kunna tilldela ett objekt konststatus och att detta presenteras inom Konstvärldens 

väggar.213 Det som har skett är att Obvious, som inte äger den auktoritet som krävs samt 

avsaknaden av makt och kunskap som krävs för att kunna formulera nya sanningar inom 

diskursen, har presenterat ett verk i en av Konstvärldens mest anrika och prestigefulla 

institutioner - Christie’s. Utifrån institutionella regler som gäller enligt Dantos teorier om 

                                                
213 Danto, 1964, s. 580. 
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Konstvärlden sker en strid om diskursen då det plötsligt blir möjligt att tre, för Konstvärlden 

okända, AI-forskare att introducera ett objekt som har tilldelats konststatus. Det är således det 

institutionella brottet och saknaden av Obvious auktoritet som ligger till grunden för konflikten. 

Konflikten har sedan utvecklats till en kritik, inte bara mot Obvious skapande, utan mot 

Christie’s tilldelande av konststatus på Portrait of Edmond de Belamy genom sin auktoritet. 

        Utifrån konstbegreppet har man också kunnat förklara vem som har tilldelat konststatus 

på Portrait of Edmond de Belamy. Med utgångspunkt i Dickies utveckling av den institutionella 

konstteorin menar att Obvious i sitt skapande av Portrait of Edmond de Belamy har kunnat 

tilldela porträttet konststatus då Dickie säger att alla som ser sig själv som en medlem i 

Konstvärlden kan tilldela konststatus.214 Det är svårt att avgöra om Obvious såg sig själva som 

konstnärer i skapandet då det var deras första projekt och ett slags experimenterande med GAN-

systemet. Emellertid kan man tänka sig att själva beslutet i att skapa Portrait of Edmond de 

Belamy som ett till synes traditionellt konstverk i sig är att lyfta fram sig själva som konstnärer. 

Det finns som sagt inget uttalande eller bekräftelse på att Obvious såg sig själva på detta sätt 

men om det är fallet kan man, utifrån Dickies teorier, bedöma att tilldelandet av konststatus 

redan skedde med Obvious aktion. Analysen visar däremot en annan övertygande bild, utifrån 

Davies teorier, på hur erhållandet av konststatus på Portrait of Edmond de Belamy skedde. Här 

är tilldelandet av konststatus en akt av Christie’s istället som konkret lyfter in Portrait of 

Edmond de Belamy i Konstvärlden. Förutom att denna handling är en tydlig förklaring på hur 

erhållandet av konststatusen skedde är det även en förklaring som är kopplad till föregående 

frågeställning om hur konflikten uppstod. Dessa frågor är sammanfogade då Christie’s är 

ansvarig för konsekvenserna. Alltså, Christie’s tilldelade konststatus på Portrait of Edmond de 

Belamy som i sin tur genererade till motstånd där en konflikt utvecklade sig. Denna förklaring 

intygar på ett tydligt sätt hur händelsen utvecklade sig från Obvious skapande till att Portrait 

of Edmond de Belamy blev föremål för debatt om dess betydelse.  

 

5.3 Problematiken med kreativitet 
Analysen har tydligt visat på problematiken med att några av kritikerna har använt sig av 

kreativitetsbegreppet utan att definiera det. Bedömningen av hur ett konstverk är kreativt utfört 

eller inte verkar i detta sammanhang som lika subjektivt för hur man bedömer ett konstverk 

som fin eller ful. Det är med denna premiss som uppsatsen har förklarat författarnas användning 

av kreativitet som ett sätt att förklara hur man uppskattar Portrait of Edmond de Belamy. 

                                                
214 Dickie, 1974, s. 431. 
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Obvious själva menade att kreativiteten i verket ligger i sitt eget agerande att tillverka verket 

och att signera verket med den matematiska koden.215 Kritikerna försöker i sin tur förklara att 

om kreativiteten är bristfällig i själva verket är hela processen, från skapandet till 

auktioneringen på Chrsitie’s, det kreativa utifrån ett perspektiv som bedömer verket som 

konceptkonst. Konceptkonst eller ej, om man bedömer Portrait of Edmond de Belamy med 

utgångspunkt i dess fysiska framträdande kan man genom Wölfflins formalanalys hitta faktorer 

som är värda att belysa i uppsatsen, exempelvis vilken betydelse signaturen har för porträttet. 

Det ska poängteras här att denna utgångspunkt inte försöker formulera eller definiera kreativitet 

och, för att hänvisa till Dickie, har alla objekt ett drag av uppskattning.216 Omdömet av Portrait 

of Edmond de Belam blir en subjektiv aspekt, inte minst på grund av att många av kritikerna 

liknar verket med ett barns klotter. Analysen har, enligt mig, visat att kritikerna har negligerat 

den delen som uppsatsen riktade uppmärksamhet på – signaturen i form av den matematiska 

koden. Analysen har visat att man kan hitta en parallell till Fountain genom R.Mutt. Duchamp 

var aldrig inblandad i själva konstruktionen av urinoaren, på samma sätt var det aldrig Obvious 

som konstruerade den matematiska koden. Det gemensamma här är dels att Obvious gjorde 

något med koden och verket, precis som Duchamp, som gjorde urinoaren till konst. Var är då 

skillnaden i deras kreativitet? Av allt att döma är det svårt att säga. Kreativitet är som sagt ett 

problematiskt och mångtydigt begrepp. Även om det konceptuella i Obvious och Duchamps 

konst liknar varandra skiljer sig deras skapande. Duchamp tog ett färdigt objekt, skrev R.Mutt 

och tilldelade urinoaren konststatus. Obvious hade bara koden. Koden kräver att man har 

datavetenskapliga kunskaper och en AI. Arbetet här skiljer sig alltså tydligt åt mellan epokerna. 

Tittar man på kritikerna som försummar Obvious skapande då koden är skapad av Robbie 

Barrat får man känslan av att skapandet är mycket enklare än vad det faktiskt är. Jämför man 

det med Duchamp är skapandeprocessen något lättare att genomföra. Denna jämförelse är inte 

intressant i sig och Duchamps konstnärliga kunskap kan inte likställas med Obvious kännedom 

då dessa kommer från en annan bakgrund. Det som är intressant är att kreativitet får utrymme i 

bedömningen av Portrait of Edmond de Belamy. Om kritikernas definition av kreativitet 

handlar om arbetsbelastningen finns det mer som talar för att Obvious skulle vara mer kreativa 

än Duchamp. Ett sådant resonemang är bristfälligt och ytterligare ett bevis på att kreativitet är 

ett problematiskt begrepp att ha med en analys samt i kritik av ett konstverk.  

        Analysen som rör användandet av kreativitetsbegreppet bör förstås i hur kritikerna 

uppskattar Portrait of Edmond de Belamy som konstverk. Det kan enkelt sammanfattas med att 

                                                
215 Bailey 2018-10-14. 
216 Dickie, 1974, s. 433. 
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det inte är det som är imponerande i verket. Yttrandena är dock inte grundade i en större analys 

av konstverket. Det som yttras baseras snarare på de andra kritiska aspekterna som uppsatsen 

har redogjort för. Om formalanalysen istället är utgångspunkten, som har gjort en 

grundläggande analys av porträttet, finns det kvalitéer i verket som kan uppskattas. Det finns 

alltså beståndsdelar i konstverket som, enligt ett subjektivt omdöme, går att uppskatta. Således 

kan man påstå att krativitetsbegreppet är problematiskt i bedömningen av Portrait of Edmond 

de Belamy. Termen är mångtydig, den saknar definition i sitt sammanhang och användningen 

av begreppet begränsar en grundläggande analys av verket där kritiken om verket överskuggar 

dess kvalitativa egenskaper.  
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6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har uppsatsen avhandlat auktioneringen av Portrait of Edmond de Belamys 

och dess relation till Konstvärlden utifrån textuella exempel samt teoretiska utgångspunkter om 

konst med en övergripande fråga om vilken betydelse försäljningen har. Uppsatsen har 

undersökt ämnet utifrån fyra frågor som har som utgångspunkt att förklara verkets förhållande 

till utsagor om brytpunkt, konflikt, konststatus och kreativitet. Premissen har utifrån det 

textuella materialet kunnat fastställa relevanta begrepp och formuleringar genom en 

diskursanalys för att vidare kunna förklara åsikterna om Portrait of Edmond de Belamy. Dessa 

åsikter har därefter kategoriserats utifrån vilka tydliga tendenser författarna vill framhäva om 

försäljningen. Analysen har sedan förklarat dessa tendenser från teorier om konst. Uppsatsen 

har dessutom genomfört en bildanalys av Portrait of Edmond de Belamy med utgångspunkt i 

Wölfflins formalanalytiska begrepp.  

        Resultatet har visat att faktorerna i analysen tyder på att försäljningen av Portrait of 

Edmond de Belamy är en brytpunkt för Konstvärlden. Man kan också fastställa att i och med en 

eventuell brytpunkt i konsthistorien förändras också förutsättningarna för vilka som har 

auktoritet att bedöma kvalitén av AI-konst då personer med bakgrund inom exempelvis 

datavetenskap kan få större betydelse värderandet av genren. Uppsatsen har också 

problematiserat det påståendet genom att förklara att verkets ställning i konsthistorien inte kan 

fastställas då händelsen fortfarande är för nära i tid.  

        Man har kunnat konstatera att konflikten till stor del kan förklaras utifrån Stephen Davies 

auktoritetsbegrepp där skaparna bakom verket, Obvious Art, inte har erkänts av Konstvärlden 

som konstnärer. Analysen har visat att konststatusen har kunnat tilldelas Portrait of Edmond de 

Belamy på grund av Christie’s institutionella makt, kunskap och auktoritet vilket ger dem rätt, 

enligt Konstvärldens informella regelverk, att tilldela konststatus på ett objekt. Kreativitet har 

slutligen bedömts som ett problematiskt begrepp att använda sig av i bedömningen av Portrait 

of Edmond de Belamy på grund av dess mångtydighet. Det har även tolkats att användandet av 

kreativitetsbegreppet har brukats i artiklarna som ett verktyg för att kritisera verket. Wölfflins 

formalanalys har därför fungerat som en metod för att förklara vilka kvalitativa egenskaper man 

kan utröna hos Portrait of Edmond de Belamys utan att ha kritikernas åsikter i beaktning. 

Duchamp och skapandet av Fountains har fungerat som ett jämförande exempel där man i 

analysen av Portrait of Edmond de Belamy kan hitta tydliga paralleller. 
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6.1 Slutord 
Uppsatsens syfte var att belysa auktioneringen av AI-konstverket Portrait of Edmond de 

Belamy och förklara dess plats i Konstvärlden. Utifrån relevanta teorier och exempel har jag 

kunnat fastställa verkets plats inom konstvetenskapen genom analys och diskussion. Fältet om 

Portrait of Edmond de Belamy är i många avseenden outforskat för konstvetenskapen vilket 

betyder att det finns aspekter och perspektiv för disciplinen att forska vidare på. Jag hoppas på 

att min forskning har introducerat konstvetenskapen till en genre som kan leda till fortsatt 

vetenskapligt arbete om den artificiella intelligensens plats i Konstvärlden. 
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