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Ut'ga Cotiker
Raps"J; loring en utstallt irrg
Det bcirjade 1938, di den sena picassogotikenintroducerades i Sverige
:rred den stora franska utstdllningen
i Lilievalchs. Men detta skall inte bli
historieskrivning; jag vet inte exakt
n:ir Guernica blev bestimmande fcir
de unga sinnena, om genast eller senare: det ar ndmligen klart att den
iick stor betydelse,bide som upplevelit' och formell konstruktion. Guernica
f;ir rmellertid hir sti som ingress och
...nrbol icir den verklighets- och bildupplelelse som ger den kontrapunktiska spd.nsten5t det yngsta mileriet
nch det yar denna spinst, experimenlell. koncentreradgenom klar syn, rik
J,i nrdiligheter, som gjorde det starkaste intrycket pi den utstillning av
Ung konst som blev virens hojdpunkt
hos Firg och Form.
llen den vdg som leder fram forbi
den antiklassiska sprdngningen i Guernica borjar vid dess motpol. Dlr
har ocks5. flera av dessa yngsta biiriat. Lit oss ocksi begynna med nigra klassiska komoonenter

rummets perspektiv och ytans dekoration. Nu gdller det diremot det
ogripbara mellanspelet mellan motsatserna, den hela ytan och det rika
rummet samtidigt forverkligade. I
en hel del gammal god konst har detta
mellanspel ofta realiseratsoch t. ex.
Ernst Goldschmidt har ju haft det
som ledmotiv vid skildringen av

- igglidan, en vdrid av fasta rum,
den tredimensionella volymen, mojlig
att exakt definiera genom dess exakta
proportioner, det gripbara rummet
och de gripbara rumsrelationerna
och den gripbara ytan, pi samma sdtt
Stkomlig genom proportionsbestdmningar av dess exakta utstrdckning.
Dess tvi dimensioner utvecklar sitt
rationella liv civer hela ytan.
Det gripbara i dessa bida komponenter har i olika tider erbjudit
stomme it konstndrlig stil, i illusions-

DEN GRIPBARA YTAN
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Frankrigs Malerkufrst. Men i allminhet har balansen Sstadkommits genom rent artistiska medel och inte genom den strukturklarhet som framtvingats av den moderna, sanerande
konstruktivismen alltsedan Clzanne
och Seurat. Renodlingen av problemet tycks Ster ha blivit aktueli under
de senasteiren. Man finner hur olika
lcisningar utarbetas pi flera hill med
utpriglad tonvikt pi iiven intellektuell
bearbetning och logisk reda i bruket
av medlen. Man finner det hos I'art
concrets analytiska
arvtagare
i
Schweiz och Amerika, hos moderna
fransmdn av inte yngsta generationen
men av den fdrskaste aktualiteten det senaste iret har vi sett t. ex.
Beaudin, Bor6s. Kermadec och senast
Bazaine (bilder pi annan plats i tidskriften). I samma anda arbetar hdr
i Sverige en ung krets med Lennart
Rodhe som teoretiserande centrum.
Bazatne bl'ev frir dem en stark upplevelse som stod i deras egen tivertygelse, frin liknande utgingspunkter
arbetar han mot samma m51, mot den
ogripbara rumsrytmiseringen av ytan.
Man har ett fcir svenska frirhSllanden
ovanligt intresse for det som skulle
kunna kallas >>basicart>>, konstens
ABC, dess grundliggande element.
Samtidigt finns det emellertid en
ovilja att identif iera detta element
med det konstnSrliga, man bibehiller
den irrationella verklighetskontakten
och vill inte i allminhet gi si lingt
som de moderna schweizarna i renodlingen; man fcirsoker endast utarbeta en syntax >>somkan erbjuda en
repertoar av hjilpmedel, vilka kan tilllita konstnlren att uttrycka sig med
srikerhet> (Ozenfants & Jeannerets
puristiska manifest). Med en s.ikerhet
som utesluter det tillfdlliga och inte
ir byggd pi den spontana kiinslan.
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Med hjilp av ndstan enbart syntaxen har man utfdrt ett konstverk en vinjett av Lennart Rodhe ur 4o-tal;
man har med rena grundelement fcirsokt f inga det ogripbara rummet,
gripbarheter.
mellanspelet mellan
Denna teckning oscillerar mellan 5gglidan och den rytmiskt disponerade
ytan. Resultatet, den dubbla upplevelsen av rum och yIa, ar komplicerat
men det 6r egentligen inte framst5llningssittet. Ytan f6rverkligas i enlighet med det som gestaltpsykologinkallar likhetslagen, kompositionen utgiires ju nistan huvudsakligen av svartfyllda cirkelsegment, som genom likhet samordnar sig till en optisk
gestalt inom ett gemensamt plan.
Pi samma sitt har schweizaren
Max Bill byggt en Komposition av
rg trianglar (r9+r), vilka alla hiller
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lika vinklar och ddrigenom bildar yta.
Men i andra sidan ftirminskas skalan
succesivt mot centrum och Sstadkommer ddrigea:romett traditionellt djupperspektiv; placeradei rak linje skulle
de haft ungefir samma effekt som
telefonstolparutmed en fondfrjrsvinnande landsvig. Hela kompositionen
spelar pi dessabida motsd.gandeprinciper. Vilken princip som fcir cigonblicket dLrden dominerande beror pi
hur ogat stilles in. Man kan vilja
det ena slttet att se och man kan vilja
det andra. Men kan man vilja bida
samtidigt ? Kan medvetandet samtidigt inregistrera tvi olika, varandra
motsatta, optiska gestalter
Gestaltpsykologinfcirnekar att man
i en dubbeltydig figur kan vara medveten om mer 5n en figur it gingen.
i t. ex. ett av de vanligaste demonstrationsexemplen skulle man kunna
fixera antingen endast den vita vasen

eller ocksi endast de bida svarta profilerna. Detta gdller troligen det vardagliga, verklighetsbevarande seendet,
men siikert inte i lika hrig grad f6r
det konstnirliga, som 5r ett dynamiskt
fiirvandlingsseende. Denna uppfattning dr formodligen utgingspunkt fiir
Rodhes bildkonstruktion, han arbetar
medvetet med den oavbrutet verksamma synvillan. I vinjetten frin 4otal bryter han ytan av svarta cirkelsegment genom civerskirningar, vissa
segment kommer att ligga l:ingre bort
men de stir dndi i direkt kontakt
med de nirmast liggande. Genom ati
det rir inte klart angivet vilket av tvi
segmentsom sklr det andra blir flitningen. av frimre och fjdrmare skikt
ytterligare komplicerad. Denna fld"tning speglar en av Rodhes huvudtankar, sjdlv fcirklarar han den genom
att hastigt f15ta sina fingrar. Ytterligar-e komptriceras flitningen genom
att han liksom Max Bill anvinder en
perspektivkonstruktion, linjer som
suggerar perspektiv men som bryts av
ytan samtidigt som de sjilva bryter
den. I motsats till Bill l5ter alltsi
Rodhe de olika momenten inveckla
sig i varandra. Den oavbrutna serien
av rumsupplevelser, frirskjutna in i
varandra, har fijrvandlat den stabila
vrirldsbilden f rin dgglidan till ett
unclflyende vixelliv. Det ena rummet
ir stinciigt pi vdg in i ett annat. Det
finns ett orimligt drag i detta, frirverkligandet av rummet sker som ett
orimligt ndrmande mellan de bildenheter, de gestalter som gestaltpsykologin s;irskiljer med ett antingen eller. Rodhe har funnit samma rumsproblem aktuella inom den moderna
filmen; genom t. ex. skuggprojektioner skapas d:ir en rorlig och mingtydig rumsbild. I en artikel Mot en ny
realism (Biografbladet, dec. r94S)
har han kommenterat en rad stillbilder, och han siger dir sjilv rent ut:
>Jag fascineras sirskilt av sidana

bilder, ddr skuggorna upplciser det
plastiska, gripbara, och rummet blir
overkligt>. I arlikeln scir han ocksi.
parallellenmed Alf Rolfsens fodelsefresk i Oslos krematorium. Genom
projektionen bygger Rolfsen djr in
kosmiska rumsspillror i siuksalsinteri<jlen och skapar ett konglomerat
av rippenhet,succesivt stegrid, samtidigt som ytan bevaras sluten genom
rutmcinstret. (Rolfsen kom till dessa
resultat i kontakt med dansken Geors
J a c o b s e n ,s o m e n t i d u n d e r v i s a d eI
Oslo, och som liksom de unga svens k a r n ah a r n d r m a t s i g d e b i l d h i s s i g a
kraven rent intel1ektue1lt, och iv6n
han arbetat strdngt med lingt drivna
p r o p o r t i o n s i u d e l n i n g aarv y t a n . )
Man kan vrilja en filmbild som byg_
ger pi en rumsuppfattning liknanJe
den i Rolfsens fresk, en bltd ur Alf
Sjribergs Resan bort. Rodhe karakteriserar: >Tvdrskuggorna ger liv i.t
bilden, binder .u-*in
detallerna;ger
rummet dess mystiska instineda it_
mosfir. Men civer mannen till hciger
ligger inga disande horisontalskie_
gor: han stir dir rak och manlig, i
hirt och brutalt ljus>. persi.nn."rn.
b6de skapar sammanhillenbildyla och
sdrskiljer ett ljusrum, som bide stir i
rnotsats och flyf2nds kontakt med ett
annat ljusrum. I egnateckningsstudier
- en annan vinjett ur
4o-ti1 _ ar_
betar Rodhe sjdlv med besl;iktade
lius- och skuggmoment.Hdr har han
dessutom genom skuggstreckningen
vunnit en griskaia som komplette*rar
d e t s v a r t a o c h v i t a o c h m e d d e s s at r e
v a l i i r - e rh a r h a n s k a p a t o t a l i g a v a r i a _
t l o n e ra v l j u s r u m . A v e n O l l J B o n n i e r
hade pi utstdllningenen serie sidana
teckningsstudier.Tanken sir iter till
G u e r n i c a ,s o m j u s t h a r d e n d r a n i a -
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SCENRiLD UIt >>RESANBORT>>

tiska spdnningen byggd pi invecklingen av detta svarta-vita-gria, rum pi
stindig flykt in i varandra. Tanken
gir ocksi till den abstrakta film
>Ljusspel i svart och vitt och gritt>>
sorngjordes rg3o av Laszlo Xloholr\ a g 1 ' , l e d a n d et e o r e t i k e ri n o m d e n n a
dynamiskarumsproblematik,>>
the new
vision>> eller, med Mondrian och
Rodire - >>enny realism>>.
Mohoiy-Nagy har starkt betonat utrymmenas dynamiska fcjrhSllande till
varandra; bland annat citerar han i
The New Vision ur ryssarna Gabos
och Pevsners manifest frin rqzo >Utstrickning och rid dro de bida
absoluta formema for livets gestaltande och dirfor miste konster-rdi.igeras av dessa bida grundidggande
former om den skall rymma livet i
desshelhet. . . Vi miste dirfcir i stdllet fcir den statiska principen i den
klassiska konsten sdtta det universella livets dynamiska princip>. Tidsmomentet fcirverkligas nimligen i
konstverket genom rorelsen. Aven
bland de unga svenskarna kan man
sp5.ra ett teoretiskt medvetande om
rdrelsenstids- och rumsbildandeverkan. I Rodhes forsta viniett ur to-tal
f i n n s d e n n at i d s r o r e l s ei m e d v e l a r r d e t s
sjd"lva orientering i den ogripbara
rumsserien, genom att denna ir ogripbar biir orienteringsf6rloppet oupphorligt. Den fjirde dimensionen,-tiden, har blivit en medvetet berdknad

faktor i mileriet, i epok Einstein en
ofrinkomlig del av rumsupplevelsen.
For mileriets vidkommande har saken analyserats av schweizaren To-die
hannes.M. Sorge i Einfiihrung in
Betrachtung der abstrakten und konkreten N{alerei. Han betonar att detta
mileri inte i fcirsta hand dr en >bild>
som skall begripas utan ett forlopp.
>>Som r6relse genom ett rum, som
rummets medvetenhetsprocess,innebir tiden en fjdrde dimension. En
fyrdimensionell modell ar ddrfrir
omcijlig att framst:illa, emedan den
fjlrde dimensionen endast ir ett fcirlopp i betraktarens medvetande.>>
Denna dimension, som alltsi. ir en
aktivitet hos betraktaren, iir dndi inbegripen som kompositions.iement i
t. ex. den hdr diskuterade vinietten.
J..sin.egenskap
av rcirelsebidrager den
till den instabila dynamiska karaktdren hos rumsupplevelsen. Den ar
sjdlva civergingsmomentet mellan de
olika optiska gestalterna.
Att forverkliga rijrelseef fekten i
den formellt statiska konsten kan
smaka post festum. Futurismens resuitat har vil numera stcirre intresse
som kulturell offensiv dn som adekvat
uttryck for vad man avsig att uttrycka. Dess uppdelning aii rrirelsen
i upprepade vibrationsrnoment tog
bara skenbart hinsyn till att bilden
miste vara oavbrutet verksam. Andi
finns det bercifingspunkter med fu-
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konstans och iterigen Thoursie han har stannat pi den tveksamma
>>triiskeln
till den iterstiende tomheten,
ridd ftir att finna den,
rddd att ej finna ens den>>.
Frin denna triiskelplats, kustplats
har ocksi Ekelof uppstd.mtfirjesing.
Det tredje elementet ir den tredje
attityden, den udda attityden, som
upphdver det svart-vit-gria i ett
ogripbart spel >>Diir, pi den tredje sidan av
livet,
dar dr det svarta, det gri och det
vita ingendera delen
och al' de trenne skapas ett otal
valiirer
bortom alla sanningar och lcigner.>>
PAN-PAN-DANS

turisterna hos de unga svenskarna;
hos O1le Bonni6r t. ex. kan man inte
undgi en sidotanke it Severini t. ex. dennes Pan-Pan-dans. I bida
fallen finner man en spdnning av synbildens f drgingredienser och f ormpartiklar, vilka endast tycks sammanh511naav en kalejdoskopisk sensationsrikedom.Bonni6r iilustrerar mindre dn Severini men effekten blir
liksom hos denne ofta mer beroende
av optisk chock d.nav rytmisk genomforing. Rodhe tenderar ocksi it futurismen niir han overger det mer
syntaktiska arbetet och nigon ging
utnyttjar rrirelserika hiindelsemotiv,
som i Sigverket. Men annars dr rorelseuppfattningen helt oiika hos futuristerna och de moderna abstrakta ;
enkelt uttryckt, vill de forra iterge
en yttre rcirelse medan de senare vill
konkretisera en ren rumsorientering.
J^, detta dr utgingspunkter och
friruts:ittningar for det nya mi.leriet,
inte alla, men n5.gra av de intellektuelit fattbara motiveringama frir en
relativt ny bilduppfattning. Motiveringarna hcir visentiigt hemma iiveir
pi andra plan. Och i allmdnhet lever
dessa unga mi.lare inte bara pi de
rent abstrakta problemstillningarna
utan lika mycket och sdkert tycker
minga att de >>lever>>
mer pi en milerisk omedelbarhet, hos nigra av dem
helt rivervd.gandehos de andra intimt
ackompanjerande den analyserande
bildstilen.
*
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\ i l l < e n i n r e , m e d v e r e ne l l e r o m e d veten, betydelse har di rumsflykten,
det instabila, det ogripbara rummet
hos dessa unga milare ? Det stir i
underjordisk kontakt med upplevelsevirden pi andra hill i modern kultur,
vlrden som ofta fitt en besldktad
formulering i annat material. Hlr kan
inte bli friga om nigon kulturciversikt men man kan treva i olika riktningar for att itminstone fi aning
om relationerna till andras medvetande. Forst Ragnar Thoursie dn en
ging, ur Nattlig position -

Det dr frin denna udda attityd bel-rovet av vikande, drivande rum har
vuxit ut.
Peter Weiss, som sjilv i mileri i
upprepade etapper arbetat med rummens fcirskjutningar melian n:irhet
och fjdrrhet, har dven i prosaboken
Frin ri till o dromt om det dynamiska
fcirvandlingsrummet och skildrat den
linga jakten efter den adekvata rumsbilden.

>Mitt liila rum pi den hir fridfulla
cin.
Sade jag lilla?
Ibland ir det si stort. Det ir som
en sal med valv och hoga gotiska
>>Himlens och vattnets sax har
fijnster. Ibland rymmer rummet bara
funnit sitt grepp.
sitt bord, sin stol, sin sdng, sin koSe, du som mellan dem firdas,
mod, men en annan ging dr det ett
din position
oppet torg med en folksamling eller
ar best:imd.Till vilket tredje eleen kaj ddr de fjarran havens bfltar
ment kunde du undfly,
vintar mig. Ibland finns hd,r blomvdnjcl vid osdkerhet.>>
mor, glas och silver, ibland ir allt av
I en situation drir ti1l och med si
marmor, bebott av skulPturer - och
rymd
rummet ligger i ett helt annat hus.
som
f
rihetsmotiv
elementira
Det kan hdnda att skogen utanfcir
och vatten kan fcirvandlas till sax och
giljotin ger vanan vid osikerhet, ba- plotsligt vixer in: stora ormbunkar
lans vid underging den naturliga h511- vajar bredvid bordet, mjuk 6r tallningen. Till vilket tredje element barrsmarken. I andra stunder ir allkunde du undfly - som en orimlig, ting mrirkt, bara en minsklig kropp
frihetsletande dikt kring detta obe- skimrar i sitt eget ljus, tvi tigon g16nser mig till mcites,jag htir en rdst.
fintliga element (1ikvil fdrverkligat
Hir
firins verklighet; verklighet
genom dikten) upplever jag sjllv
som verkar, som inverkar pi mig,
detta yngsta m51eri, itminstone en
som verkar inom mig. Hir fiirverktendens i det, den som hlr framftjr
ligar jag mig.
a1lt diskuteras. Det f inns f<ir ndrVerklighet dr allt som har sipprat
varande en lSngt driven osikerhet begellom silen. Utanfor som har fiirtrdffande verklighetens hillfasta utstrdckning, rumrnens och rymdens vandlats till innanftir.>>

Tanken dr nlra besldrktadmed den
hos en modern arkitekturteoretiker.
Moholy-Nagy avslutar The new visioir
med att peka Pi en vig ftjr framti>Innanfor och
dens arkitektur utanfor, det irvre och det nedre smilta
samman till enhet. dPPenhet och
grlns, genombrutna v;iggar och rijrliga ytor, driver periferin mot centtUm mot perif erin. En oavbrutert
vixling it sidorna och uppit, radierande it alla hill, ger tillkinna att
minniskan si lingt hennes formiga
tilliter, har tagit i besittning den
ogripbara, osynliga men trverallt nirvarande utstrdckningen av tummet.>>
Pi ett annat Plan har centrumforskjutningens tanke nyligen formulerais i' en av Erik Lindegrens Tre
abstrakta variationer >Jag vet inte om jag ir en cirkel
utan medelPunkt,
men jag vet att om jag har en
medelPunkt
har jag ocksi minga Periferier' .
jag vet inte var min Yttersta
periferi befinner sig
(hur minga osYnliga mil
hur minga ljusir)
men jag vet att ddr min tanke
sklr denna Yttersta okdnda grdns,
diir bildas min nYa medelPunkt
(dir vbxer du som ett
sommarens trbd,
ddLr sitter en nattfigel i
dess topp,
och dess sing lr av ljus
och om vHrldarnasvir).

mellan inne och ute. Hlr iir ocksi
bakgrunden for det som kan kallas
en modern gotik, kdrleken till det
viixande rummet, vdxthuset, arbetet
rned den gotiska viggen, foreningen
av inne och ute. Vdxthuset ir den moderna gotikens, den materialistiska
gotikens,renasterttmsskapelse
; ljuset,
{iiremilens skuggor och det ftjrtunnade sprcijsverketskapar den arkitektoniska effekten. Kyrkogirden med
dess tridpelare later sig genom stlmningen naturligtvis f orvandla til1
katedral med dess serie av gryningar
griPenldngst ute i periferin. Denna moderna
av
hir
absurd
Blandningen
gotik 1r inte en gotik i htijden utan
het och geometrisk bild (den finns
ocksi i Mannen utan vig sonl en en gotik pi bredden.
X I e n R o d h e i r i n t e b e r o e n d ea v
stark spinning mellan scindersprbngstimningsmomentet.I den senastetining och regelstringhet, Lindegrens
dramatiska inspiration tycks svara clensarbete har han funnit det instabila rummet, det gotiska, i en rakt
mot en ursprunglig kinsla fcir talproju
inmotsatt miljti, i Sigverket. Nir man
ocksi
portioner) karakteriserar
ser hans fcirsta skiss, utfclrd pii platspirationens bida ytterligheter hos
sen, tycker man sig fcilsti hur motinigra av m5larna, lika mycket bundv e t b l e v m o t i r ' . r a r i s u g g e s t i o n e ni
na av visionen av det ogripbara rumf orsta hand bestod: Teckningen 5r
met som av det grundliggande Prog j o r d r n e d s l v i l v a n d el i n j e r . d e t v a r '
portionsschemat. Pe grinsen diromrijligt att teckna med fast hand i
emellan vdxer deras konst, och man
det
skakande sighallen. Rummet var
att
den
kanske kan viga synpunkten
i sig sjdlv helt prlglat av den instair i den omedvetna klnslan av detta
bila dynamikal,, mettat av ivriga rdsom t. ex. Rodhe v5ljer de motiv,
relseforlopp, som ytterligare betonades
som vart och ett sysselsitter honom
i linga perioder, just frin platser med nir de korsade raden av ljusoPPningar. Dessutom har rummet ett
tycke av grlnsland - kyrkogirden,
mycket stort perspektiviskt djrp.
kustklipporna, vdxthusets grinsland

{S KRING EN STANC

Problemet blev att iterf cira detta
- djup tili ytan genom att skildra det
som en stark rtirelsekonflikt mellan
olika optiska gestalter.
Pierre Olofsson har ocksi borjat
med att stllla problemet som en friga
om ytterligheter. A ena sidan ir han
starkt medveten om ytproportioneringens krar', i andra sidan har han
linge arbetat just med utgingspunkt
flin den rumsbild, som dgglidan hlr
f itt symbolisera. Han har i olika
varianter arbetat med motiv frin en
saluhall, dir komplexet av bis motsvara dgglidans rum och ftirstikt civerfora detta komplex till en optisk ytrealitet. Pi utstdllningen hade han en
sak, Stationen, dir samma Problem
hade kommit honom att leta sig fram
rned inte enbart mileriska medel. Genom nigot slags massa hade han gett
pianen en litt reliefkarakt:ir, vikt ut
dem en aning frin ytan. Men i de
lnera mogna sakerna har det konstruktiva mjr-rknat nistan till om:irklighet. Det dr lyriska landskap, ddr
det lyriska inte 1r mer materialiserat
iin att bilden kan bibehilia suggestionen frisch; likvdl dr den inte bara
antydd utan klart fixerad med spirituell spinst.
Skoiningen i |'arl concret har naturligt nog for nigra fett en etsilamande verkan pi produktiviteten.
Men detta tycks inte gll1a Olle Bon-
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ni6r. Han dr en konkretionist av som
det synes flodande vitalitet, han syftar mer mot omedelbarsinnesstegring;
in de andra, uppviglar synsinnet men
(han ir yngst i kretsen) beh:irskar det
sedaninte med pifailande sdkerhet.
I)et som sagts i den linga inledningen hlr gdLlleri fcirsta hand Rodhe,
Olofsson och Bonni6r men det har
ocksi stor betydelse fcir Lage Lindell
och Karl Axei Pehrson. Lindell ar
nog obetydligt teoretiker, och frS.gan
om det ogripbara rummet besvarar
han girna med kvickhet. Han ir gotiker han ocksi, pi grinsen till leende
quattrocento. Han har den magres
gdngliga himmelslynne men slSpper
inte fotfistet pi jorden; i viss min
patetiker (han har sikert fitt impulser frin norska patetiker - Storstein, Ekeland, Fjell) men bara si
lSngt sinnev:irlden stricker sig, en
ilonisk patetiker. Han ir en ungdomlig El Greco pi pingstferie och somrlrarlov; Hagalund dr hans ljusa
Toledo, himlavlnt i sin jordiska oppenhet med den trista bebyggelsen
spiritualiserad en vir, en fcirmiddag
i den gotiska kdnsla som ka1lashinfcirryckning, fcirskjutri ckning ning, forvandiing. I Hagalund har
han tyckt sig sti p5 kurs vid rymden
och sjilva fcirtadsarkitekturen har han
kastat nt som pir och vigbrytare i
lufthavet for att inbegripa friheten i
det jordiska (Hagaiund - hans Toledo eiler ocksi hans Guernica; var den
ljusa friheten si ldtt att iterstdLlla?)
Som pir och vigbrytare eller ocksi
som gotiska strivpelare for att stodja
rtt orimligt hcigt rum rjver landet.

R,\\DI

FISHER

,\ven Karl Axe.l Irehrson arbetar
med rumsbildandcdverskrirningaroch
gestaltbildancle{ormenl-reter.Det rent
Iantastiska draget i formbildningen
ir mel utvecklat hos honom dn hos
c'leandra sviirmarna fcir en foremilsf ri konst. Han
binder sammarl
' :,
sina gestaltgruPper eller sprdn- ,,
ger dem, inte bar-a genom struk: r.
'
lural reda utan
ocksi genom for.
.:
...
mefnas egensympati e1ler aggression. Irrationell
och myriadisk dr
denna v.{r1d av
suggestiva detal,
jer, dessaiir mer
direkt livsbetingacle d.n de Plangeometriska element som ofta dr
overvildigande
'
hos
kollegerna.
Han letar efter
r.4.crr

former som slukar, behdrskar, kryper, fdrf:irar, krdiar, sndrjer, griper
omkring, spricker i b1om, sprdckliga
sprids, krymper i kramp eller vilar
lugnt. Han letar efter den intressanta formen och han samlar den (han
1r ursprunglig samlare med en sidans
i a i b l e s sf o r s d r p r i g l a d eo c h s a m t i d i g t
samspelandefcirem5l) i en formbok,
ddr nycken ar omhdndertagen av
r e l k l i g h e t s rf d . m m a n d e s y s t e m a t i k .
Men bara nyck :ir det inte; hans inbillning har sina hillpunkter, bland
annat i en omfattande skalbaggssan-rling ddr dagermanskakrypdjur med
kzirlek ir fdsta pi n51. Hans intresse
fcir dessa terribla ting ligger nigons t a n s m i t t e m e l l a nD a g e r m a n si n g e s t
och Martinsons hdngivenhet i undervegetation.Det ritta perspektivet fir
man kanske om man betdnker denna
formvlrlds histoliska bakgrund hos
Joan N{iro och Nliros bakgrund hos
Boschs f abelskrzick,
Hieronymus
splkning f6r Filip II i Escorial.
Randi Fisher och Olle Gill har nog
innu inte blivit klara over sina medel
och avsikter. Gill (fodd rgo8) lir ti-
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digare ha kommit l5ngt med ett helt
artskilt rnileri och forst de senastc
iren bcirjat scikasig i ny liktning.
En de1 verkar inte alldeles som naturligt uttryckssdtt fcir honom; han
har ldtt for att stanna vid det kaprici6sa, krummeluriga. Men nyorienteringen visar en okonventionell forvandlingsformiga och han har ett
on-redelbartbildsinne. Randi Fisher dr
mer artistiskt inst:illd iin i allminhet
de civriga; ibland kan hennes inbillning hota att bli alltfcir spenslig och
piruetterande men i ett stort stilleben
ir det just den artistiska sikerheten,
som ger bilden liv. Det gotiska draget
finner man hos henne ganska 15tt men
det ligger mer pi ytan. Det har gjort
hennes stilisering textilt motivelad
nir hon gStt tillbaka till gamla porska bildvivnader; man anar ocksi
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kontakt med den yngre norska konst
som sjl1v soker fcirebild pi samma
hell, t. ex. med en viverska som
Hannah Ryggen eller en milare som
Kaj Fjell. Men dennes blodfattiga
prerafaelitvirld har nog en hdmmande verkan. Sjdlv kan hon sdkert ni
finare lesultat av raffinering och lek.
Vi har sett hur minga av m5larna
i ena sidan betonat sdkerheten,fastheten, pregnansen hos de enskilda
formmedlen och i andra sidan det instabila hos visionen, kompositionen.
J:imfor man t. ex X-et, ir hos honom
dessa bida element lingt ifrin etskilda, i stdllet niirmast identiska, spontant identiska. Hiri finnes hos de
mera teoretiskt medvetna i kretsen
av de yngre en pitaglig reaktion i
r.netodgentemot X-ets mileri, samtidigt som X-et mer eller mindre varit

deras lirare och stimulator. {Jr spdnningen i detta forhillande till stimuiatorn har mycket av den rent mileriska rikedomen skapats. Men ett par
milare, ett par av de dldsta, Uno
Vallman och Armand Rossander,
har inte reserveratsig si kraftigt mot
X-et som de ovriga. Deras stil har
minga drag frin honom, liksom han
1r de intagna av livets slcjseri. Men
hos Rossander kan man dndi finna
r:itt mycket av det som hir kallas gotiskt; en sliende ftirskjutning, en
uppitskruvning i sidled. Han slungar
sina md.nniskor, byggnader och trdn
som vore de underkastade motvind
vid jordkulans rotation. Men det iir
inte alla ginger si litt att finna denna stegring naturligt sluten till de di
och di ratt traditionella landskapen.
Han har visat b:ittre saker forr, dir
konsekvensen var klarare. 'Om Vallman iir gotiker; skulle det vara som
fabulator och myllermistare kring
kyrkportalen. Hos honom finns inga
tendenser mot ogripbar metafysik.
Han 5r som mileriskt temperament
mycket lik X-et. Till utstdllningen
har han milat en hel vdgg, en ikonostas for denna profana katedral, en
upptornad utsikt over Honfleur. Ddr
finns koloristiskt- praktfulla partier
och cletaljer,bitar av glddje och fest,
men helheten 5r, inte v8rdslcis, men
bekymmerslos; han ir mindre ortoclox betr;iffaande bildtotaliteten in
t. ex. Rodhe och Olofsson.
Till sist skulpturen. Den kom inte
Det
till sin riitt i milarslllskapet.
finns ung svensk skulptur som skulle
svarat vil till de konstndrliga problemstdliningarna som mcitt hos milarna; Arrre Jones representerarden
t. ex. och Sven Lindell har sjilv arbetat med skulptur. Ett samband rned
Liss Eriksson och Knut-Erik Lindberg d.r ddremot svirare att finna.
Jag har civerhuvud svirt att fi kontakt med nigra sirprdglade kvaliteter hos dem. De visar virdad skulptur med en overv;igande tendens till
m:ittnad av volymen, samtidigt som
de ir tungt bundna vid en detaljfri
vardagsrealism. Eriksson har emellertid en sittande bronsman dir mittnaden drastiskt karikerats till muskul c i s k n o l i g h e t .L i n d b e r g h a r g j o r t e t t
experimenl att uttrycka mittnaden i
negativa volymer. Sitt blsta resultat
frirefaller han ha nitt i en stiende
rnodell, ddr den rytmiska genomforingen iir mer miirl<bar.
SztewAlfons.
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