Bliver man en bedre læge af
at se på kunst
Almen dannelse. Gymnasierne skal igen reformeres, hvorfor
bølgerne rejser sig og der tales om hor og prostitution,
fagsammenlægninger og mere fokus på naturvidenskab. Personligt
har jeg ikke noget imod hverken det ene eller det andet, da
jeg altid har fundet det frugtbart, berigende og
erkendelsesbefordrende at blande ting sammen; der skal mere
end en god råvare til et godt måltid. Hvad der dog kan
irritere mig, er manglen på konkretion: Hvad der det egentlig
den der almene dannelse og brede orientering er godt for? Her
kommer et par svar.
På Højskolerne opererer vi med noget, der kaldes UBAK. Det er
en forkortelse af Undervisning af Bred Almendannende Karakter.
Ifølge loven skal undervisningen på en Højskole bestå af
mindst 50% UBAK og det er fedt, fordi viden, indsigt og kunnen
på et felt ofte skærper evnerne og idérigdommen på et andet
felt. Mon ikke en person, der er vanvittig dygtig til
litteraturanalyse, også er i stand til (sammen med andre) at
analysere diverse strategiske og taktiske aspirationer i – lad
os sige, et udenrigspolitisk udspil fra Vladimir Putin.
Fred Kaplan, forfatter til Dark Territory. The Secret History
of Cyber War, fortalte søndag 24/4-2016 til Fareed Zakaria på
CNN-magasinet Global Public Square, at Reagan i sin tid var
blevet opmærksom på cyberspace som et sikkerhedsspørgsmål,
fordi han havde set filmen Wargames fra 1983 – altså nærmest
før internettet var en realitet. Wargames handler om en ung
mand, der hacker sig ind i et militærsystem, hvor han
forveksler virkelighed med fiktion. Han tror, han spiller et
fiktivt spil og er tæt på at udløse den virkelige 3.
Verdenskrig. USA’s daværende Præsident, Ronald Reagan så
filmen og kunne ikke slå den ud af hovedet, og ved næste
sikkerhedsmøde
fortalte
han
om
filmen,
mens

sikkerhedsrådgiverne vendte det hvide ud af øjnene, og han
afsluttede med spørgsmålet om, hvorvidt filmens scenarier
ville kunne finde sted i virkeligheden. Ugen efter da
militærfolkene havde undersøgt spørgsmålet, fik Reagan svaret:
”Ja, det kunne det, og det var meget værre, end de troede.”
Der skulle et indspark fra underholdningsbranchen til, og en
Præsident der gav sig tid til at se film, førend man blev
fuldt opmærksom på de potentielle sikkerhedstrusler i
forbindelse med det elektroniske net, man var ved at skabe.
Åbenbart ikke en tanke fagfolkene var kommet på.

Egå Ungdoms-Højskole på Musee d’Orsay, Paris, efterår
2015. Emilie ser på Monet.
I In defense of a Liberal Education fra 2015 fortæller
Zakaria, hvordan 20 medicinskoler supplerer deres undervisning
i observation og diagnosticering med studier af kunst. De
følger Irwin Bravermans fra Yale School of Medicines eksempel.
Braverman vurderede i 1998, at hans studerende var for ringe
til at observere og stille diagnoser, hvorfor han i samarbejde
med Linda Friedlander fra Yale Center for British Art

arrangerede et kursus i kunst for 100 medicinstuderende, som
igennem forløbet skulle iagttage og forholde sig til de mange
lag i kunstværkerne. De studerende, der deltog i kurset var
bagefter langt bedre til at stille diagnoser.
Jeg kunne komme med flere eksempler, men disse er formodentlig
tilstrækkelige til at slå pointen fast.

