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Ut pictura musica och striden mellan konstarterna 
 

De senaste årens debatt kring musikvetenskap som disciplin har väckt frågor av alle-

handa slag. När kultur- och musikhistorikern Martha Feldman poängterar att musikve-

tenskapen har genomgått stora förändringar de senaste åren vad gäller utforskande av 

fenomen som tidigare legat utanför disciplinen som forskningsfält, och samtidigt argu-

menterar för behovet av nya kritiska och kulturella perspektiv på musik, är det sympto-

matiskt att det huvudsakligen är forskare utanför musikvetenskapen som i mångt och 

mycket har intresserat sig för utforskandet av disciplinens gränser.  

Striden mellan konstarterna (Paragone), dvs. frågan vilken konstart som äger tolk-

ningsföreträde, fick sin aktualitet i samband med den numera klassiska skriften Laokoön 

oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) där Gotthold Ephraim Lessing 

(1729–1781) kritiserar den romerska poeten Horatius uttryck Ut pictura poesis – såsom 

målning är poesi. Fastän detta uttryck under det tidiga 1800-talet ersattes med Ut pictu-

ra musica, tycks musikvetenskapen snarare ha värnat om sina gränser mot andra estetis-

ka discipliner än att utmana och ta lärdom av dem. Varför är det t.ex. företrädesvis litte-

raturvetare som intresserat sig för s.k. ekfrastiska relationer mellan språk och musik, 

och inte musikvetare? 

Ett forskningsfält som utmanat gränserna är det alltmer framväxande studiet av in-

termedialitet, som numera existerar som självständig disciplin (Intermediala studier). 

Att studera intermedialitet är att studera hur olika konstarter och medieformer samver-

kar och kan relateras till varandra i och genom historien. Fokus riktas mot interaktionen 

mellan verbala, visuella och tonande medier i såväl estetikens och konstarternas värld 



som i populärkulturen och informationssamhället. Till konferensen tänker jag presentera 

intermedialitet och dess relevans för studiet av musik – inte minst för att visa att musi-

ken alltid existerar i en inter- och multimedialt kontext. I fokus för presentation ligger 

ett antal nyckelbegrepp exemplifierade med ett några ”fallstudier”. 

 


