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 Innehåll: 
Jag har velat undersöka sambandet mellan konst och kultur. Jag söker svar på frågan vilka idémässiga 
strömningar som orsakat den förändring av konsten och konstbegreppet som kommer till utryck i den moderna 
konsten, till skillnad från den klassiska.  
 
Jag utgår ifrån att konst är och har varit en avspegling av tidsandan. Eller som Gregor Paulsson uttryckte det; 
”Genom konsten förstår man kulturen och genom kulturen förstår man konsten.”  
 
Den övergripande frågeställningen är: På viket sätt är den moderna konsten ett uttryck för den moderna tidens 
världsbild? 
 
I uppsatsen gör jag en jämförelse mellan tidigare tänkesätt och dess konstuttryck och den moderna tidens 
tänkesätt och dess konstuttryck. Brytpunkten mellan den klassiska och den moderna tiden förlägger jag till 
upplysningen, då vi (Europa) gick från en ideell, religiös, världsbild till en materialistisk och mekanisk 
världsbild. Min hypotes är att denna brytpunkt, när upplysningens materialism och förnuftstänkande ersatte äldre 
tiders idealism och gudstro, utgör den bästa förklaringen till konstens förändrade uttryck.  
 
Som material till undersökningen har jag använt några av de klassiska konsthistoriska skrifterna av Alberti och 
Bellori. Jag har tagit del av Platons tankar i idéhistorisk litteratur. Jag har också sökt relevant material i det 
omfattande utbud som finns om den moderna konstens teoretiska och ideologiska grunder. Jag refererar till 
välkända konstverk både från klassisk och modern tid. 
 
Som teoretisk grund har jag använt mig av några av semiotikens begrepp, som Signifier och signified och framför 
allt av begreppet kontext. Semiotiken är en metod att förstå det mångfacetterade sambandet mellan bild och 
samhälle och mellan bild och betraktare, en metod att förstå, inte bara vad ett konstverk betyder men också hur 
konstnären, betraktaren, och kulturen samverkar för att åstadkommer denna betydelse. (Anne D’Alleva) 
 
Jag har funnit att några av de idéströmningar som återspeglas, framför allt i 1900-talskonsten, är psykoanalys, 
monism, existentialism, nihilism, relativism och konstruktivism. Idémässigt har vi gått ifrån en komplex syn på 
världen med universum som en Guds mirakulösa skapelse och människan som dennes avbild, till en världsbild 
där universum är reducerat till materia, sammanhållet av naturlagar och där människan reducerats till en sinnrikt 
hopsatt maskin. På samma sätt har konsten gått från att uttrycka denna komplexa världsbild till att succesiv 
reduceras till enbart färg, form, plan yta och slutligen till en upplösning av skillnaden mellan konst och allting 
annat. Resultatet av undersökningen är att jag finner starka belägg för att den moderna konsten mycket påtagligt 
avspeglar 1900-talets tidsanda, vilken alltså kännetecknas av främst sekularism och i vissa fall av en panteistiskt 
färgad andlighet.   
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INLEDNING. 
 
 
Bakgrund till frågeställningen.  
 
”Genom konsten förstår man kulturen och genom kulturen förstår man konsten.” 
(Gregor Paulsson, konsthistoriker.)   
 
Om man, från den s.k. konstnärliga kanon, väljer ut ett antal konstverk, låt säga tre från varje 
århundrade e.Kr, kan den oinvigde ha stora svårigheter att placera rätt verk i rätt århundrade. 
Det kommer att finnas, bland majoriteten av verken, ett likartat uttryck i form av 
igenkänningsbara motiv, ett grundläggande färg- och formspråk, hantverksskicklighet och 
likartade referenser till världen omkring oss. De flesta skulle dock med lätthet kunna 
identifiera de tre verken från 1900-talets modernism. Här möter oss något från resten 
avvikande. När den modernistiska konsten skall beskrivas används ofta begrepp som 
upplösning, fragmentering, splittring och även förenkling och reduktion. Modernismens 
uttryck, eller språk, är i många avseenden helt annorlunda än den tidigare konstens uttryck. 
Man kan med fog säga att konstformerna är väsensskilda.  
 
Jag har undersökt några av de klassiska konstteoretikerna, som Leon Battista Alberti (1400-
talet) och Giovanni Bellori. (1600-talet), och deras idémässiga och teoretiska 
bevekelsegrunder. De menade att konstnärens uppgift, inte är att avbilda den för oss synliga 
naturen, vilken är förfallen och förfulad, utan den ideala naturen. Man refererade till Platons 
perfekta idévärld, eller till dess kristna omtolkning i form av Guds ursprungligen rena, goda, 
paradisiska skapelse. De betonade klassiska värden, som det sköna, det sanna, det rätta. 
Betraktarens reaktion inför ett klassiskt konstverk skulle vara hänfördhet över den 
gudabenådade konstnärens skicklighet. Om man brast i kunskap gällande verkets ”istoria”, 
dvs. själva ämnet, var detta sekundärt till den estetiska upplevelsen.  
 
Mycket av den modernistiska konsten är alltså precis tvärt om. Den är svår, kryptisk och 
kräver ansträngning, för att bli meningsfull. Den är ofta inte estetiskt tilltalande, snarare 
provokativ, ibland ful, ibland anstötlig. Förbindelsen med den tidigare konsthistorien finns, 
men mest som något att kontrastera emot. Under den modernistiska eran har synsättet att 
konsten skall vara vacker, eller skön, i stort sett försvunnit. Form, innehåll och syfte har 
förändrats. Konstbegreppet är ett annat. Även val av själva mediet och materialet har 
förändrats. I Art History skriver Marilyn Stokstad och Michel Cothren, (fortsättningsvis 
enbart Stokstad), att Robert Rauschenberg med förkärlek använder material från sopor; 
rostiga plåtbitar, en smutsig kudde, snörstumpar, etc, i syfte att ”utmana betraktarna att 
själva skapa en mening i det de ser”1. Det stötande, det provokativa syftar till att befästa 
någon form av ideologiskt ställningstagande. Det estetiska har gett vika för idéerna. Konsten 
har blivit filosofi. Denna konst avser inte heller att vara lättillgänglig för det stora flertalet. 
Den skall vara krävande och intellektuellt utmanande.  
 
Poeten Apolliniare: 
 

”Modern konst avvisar alla de medel för att göra bilden tilltalande som brukades av de 
största konstnärerna i det förgångna: den perfekta gestaltningen av mänskliga figurer, 
sinnliga nakenakter, noggrant utförda detaljer, etc.”2 
 
 

																																																								
1 Marylyn Stokstad, , & Michael Cothren, , Art History, Pearson Education, Inc. USA, 2014, s. 1087 
2 Gyillaume Apolliniare. Apollinaire on Art: Essay and Reviews 1902-1918. London 1972, s.197. 
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Syfte. Hypotes 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de faktorer, som orsakat denna konstens metamorfos. 
Då ett helt förutsättningslöst undersökande skulle kunna svälla ut i det oändliga, har jag 
begränsat undersökningen till en specifik hypotes, nämligen att förändringen hänger 
samman med det paradigmskifte3 som inträffade i och med upplysningen, då vi (Europa) 
övergick från en idébaserad, religiös, världsbild till en mekanisk, materiell världsbild. Att 
tankar i tiden, idéströmningar, formar konsten, är det få som ifrågasätter. Jag vill söka svar 
på frågan hur detta samband sett ut under perioden före upplysningen och hur det sett ut 
under modernismen och, i begränsad mån, den postmoderna eran.  
 
Syftet, att finna sambandet mellan konsten och kulturen, kan också beskrivas utifrån 
iakttagelsen att ”modern konst” tenderar att avskärma många människor från 
konstbetraktandet. Konstintresset svalnar inför den nyare konsten, då den inte går att förstå, 
utan hjälp av museiguide eller förklarande text. Besök på Moderna museet tenderar att skapa 
mer förvirring än positiv konstupplevelse. Man förstår att den moderna konsten är viktig, 
varför annars ett så fint museum? Men det är för många inte värt ansträngningen att ta reda 
på konstens budskap. Konsten får vara. 
 
Konsten är dock för viktig för att lämnas oförstådd. Clement Greenbergs förklaringsmodell 
av den modernistiska konsten kan vara en ögonöppnare. Samtidigt är den något 
problematisk, då han tycks mena att den moderna konsten handlar om att lösa konstens 
interna formmässiga problem; hur kan konsten göras ren, autentisk, någonting i sig själv, 
autonom från allt annat? Få ”vanliga människor” har förstått problemet och är därför inte 
intresserade av lösningen. Han menar dock att detta är helt i sin ordning. Konst (med stort 
K) är inte till för alla. Han skiljer mellan ”den bildade eliten” (som förstår) och ”den stora 
massan” (oförstående och ignorant).  
 

”Avantgardet definierat som den borgliga kulturens högre kritiska medvetande måste alltså 
(enligt Greenberg) utgöra ett reservat åtskilt från den omgivande kulturen, där konstnärens 
undersökningar av det egna mediets specifika premisser med nödvändighet leder till en 
konst som är isolerad från det omgivande samhällets och populärkulturens flyktiga kaos.”4  

 
Det finns andra förklaringsmodeller än Greenbergs och, trots den moderna konstens 
svårtillgänglighet, har den ändå ”normaliserats”. Den har införlivats i nutidsmänniskans 
medvetande och idag fyller den våra konstnärliga institutioner och muséer. I Carrol Duncans 
bok Civilizing Rituals beskrivs konstmuseet som en institution som övertagit katedralernas 
roll som frambärare av den nya tidens världsbild.  
 

”To control a museum means precisely to control the representation of a comunity and its 
highest values and truth”.5 

 
Min utgångspunkt är att den moderna konsten handlar om något mer än om att lösa 
konstnärliga visuella problem. Även den moderna konsten refererar till något utanför sig 
själv och har därför ett allmänt intresse. Även om en konstnär säger att hans/hennes verk är 
meningslösa och helt saknar betydelser eller referenser till omvärlden, så är dessa 
påståenden meningsfulla och betydelsefulla just som ”statements”, vilka alltid refererar till 
något i omvärlden. Rauschenberg säger att måleri förhåller sig till både konst och liv. ”I 

																																																								
3 Thomas Kuhn, som myntade begreppet ”paradigm” menar att det endast är tillämpbart inom 
naturvetenskapen för att beskriva en förändrad uppfattning om (tvingande) fakta. Jag använder begreppet i en 
vidare bemärkelse för att beskriva uppfattningar som ses som så självklara att de inte behöver motiveras. 
4 Hans Hayden, Modernismen som institution, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm 2006, s. 140. 
5 Carrol Duncans, Civilizing Rituals, Routledge, London/New York 1995, s. 8.  
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want to work in the gap between art and life.”6 Denna uppsats vill undersöka sambandet 
mellan konst och liv, eller med andra ord; Vilken världsbild, vilken eller vilka 
livsåskådningar, har format den moderna konsten? Och hur skiljer den sig från den klassiska 
konsten? 
 
 
Frågeställningar 
 
Övergripande fråga: 
– På viket sätt är den moderna konsten ett uttryck för den moderna tiden? 
 

– Varför talar man om den klassiska konsten som ”den sköna konsten”? 
– Varför talar man om den moderna konsten som oestetisk, provokativ och ibland 
stötande? 
– Vilka är de ”högsta värden och sanningar” som Carol Duncan menar att vår tids 
katedraler, våra konstmuseer, förkunnar? 
– Vilka svar på dessa frågor kan formuleras utifrån ett idéhistoriskt perspektiv? 

 
 
Material  
 
Materialet utgörs av ett antal utvalda konstverk, ett fåtal från den klassiska perioden och de 
flesta från modern och postmodern tid. Verken fungerar i vissa fall som illustration till 
texten och i andra fall som utgångspunkt för texten. Fokus ligger dock på texter som 
behandlar konstbegreppet, föreställningen om konst och konst i förhållande till tidsandan. 
Jag har tittat närmare på några av den klassiska konsthistoriens mest betydelsefulla 
teoretiker. Platons tankar har utgjort en grund för hur den västerländska världsbilden kom att 
utformas och hans tankar har därför också påverkat konstsynen. Hans världsbild har legat till 
grund för senare konstteoretiker som Alberti och Bellori. 
 
Jag har utgått från texter och uttalanden av modernismens viktigaste teoretiker, dit även 
utövande konstnärer måste räknas, som t.ex. Pollock och Rauschenberg.  
 
Jag har haft stor nytta av Hans Haydens bok Modernismen som Institution, från 2006, som är 
en översiktlig genomgång av den moderna konsten och dess olika tolkningsmöjligheter, 
samt även av Håkan Nilssons doktorsavhandling Clement Greenberg och hans kritiker, från 
2002. I övrigt se referenslistan.  
 
Då jag utgår ifrån ett starkt samband mellan konst och tidsanda, eller konst och filosofi, har 
jag också hämtat material från idéhistorisk litteratur för att visa på parallelliteten, samspelet 
och växelverkan, mellan de båda disciplinerna.   
 
Jag har också använt mig av texter och ljudinspelningar, hämtade från Internet. 
	
	
Metod  
 
Uppsatsens anspråk att analysera konstens relation till kulturen innebär att jag 
huvudsakligen använt mig av litteraturstudier för att finna utgångspunkterna för min analys. 
Jag har tillgodogjort mig, via komparativa kritiska studier, den klassiska konstens 
teoribildning samt sökt förståelse av huvuddragen i den religiösa världsbild som där kommit 

																																																								
6 Stokstad, Art History, s. 1087. 
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till uttryck. Även min förståelse av upplysningens sekulära världsbild och hur den kommit 
till uttryck, har inneburit omfattande fördjupade litteraturstudier. Med självklarhet har också 
litteraturstudiet varit en huvudmetod för att förstå den moderna tiden och dess konst. För att 
ytterligare konkretisera mina frågor och ge svar på mitt syfte har jag även utfört ett antal 
bildanalyser på utvalda 1900-talsverk hämtade från den konstnärliga kanon. 
 
I min bildanalys har jag utgått från semiotiken och använt dess centrala begrepp, ”Signifier”, 
(uttryck), och ”Signified”, (innehåll), samt, framför allt, ”kontext”. För att tolka innehållet i 
ett verks uttryck (vad vi faktiskt ser) fodras förståelse för den rådande kulturen, samhälleliga 
koder, den tidigare konsthistorien, etc, som alltså utgör den kontext, det kulturella ramverk, 
som möjliggör betydelsebildning. Ferdinand de Saussure talade om tecken som godtyckliga 
och att de får sin mening först i ett sammanhang, varför kännedom om det samtida 
samhällets kulturella strömningar är viktig för tolkning av konst.  
Semiotiken uppmärksammar en bilds två betydelsenivåer, den uppenbara, denotativa, dvs 
vad bilden faktiskt föreställer och den konnotativa, den underliggande betydelsen, den vi, 
utifrån vårt kulturella sammanhang, personlig bakgrund, fördomar, etc, läser in i bilden.  
 
Anne D’Alleva menar vidare att semiotiken är en metod att förstå det mångfacetterade 
sambandet mellan bild och samhälle och mellan bild och betraktare, en metod att förstå, inte 
bara vad ett konstverk betyder men också hur konstnären, betraktaren, och kulturen 
samverkar för att åstadkommer denna betydelse.7  
 
Jag anser vidare att det finns en skillnad i att tolka konst och att tolka t.ex. historiska texter. 
Vid texttolkning avser man att förstå den ursprunglige författarens syfte och mening med 
texten. Ett konstverks betydelse är aldrig låst till vad konstnären menade. I uppsatsen söker 
jag visserligen stöd för mina tolkningar i uttalanden från konstnärerna själva, men det är inte 
avgörande. Man måste vara fri att göra egna tolkningar, inte hur som helst, men 
välmotiverade. Inom konstvetenskapen är därför en s.k. genealogisk historiesyn motiverad, 
dvs. det är först i efterhand, i nutiden, som ett verks betydelse (innebörd) bedöms. Och den 
är aldrig slutgiltig.  
 
 
Teori  
 
Kulturhistorikern Jacob Burckhardt utgav 1860 sitt klassiska verk, Renässanskulturen i 
Italien. Burckhardt redogör ingående för renässansens starkt förändrade tänkesätt, gentemot 
den föregående, medeltida perioden. Nya tankar på naturvetenskapens, människosynens och 
religionens område, tog sig tydliga uttryck i konst, litteratur, och även inom sällskapslivet. 
Burckhardt visar på det rimliga i att tolka konst, som uttryck för en tidsanda. 
 
Som teoretisk utgångspunkt vill jag också nämna Wilhelm Dilthey och hans banbrytande 
arbete inom hermeneutiken (tolkningslära). Dilthey menade att humanvetenskaperna 
(däribland konstvetenskap) är ämnesområden av en helt annan karaktär än 
naturvetenskaperna och måste behandlas utifrån helt andra kriterier. Andra frågor måste 
ställas. Inom humanvetenskaperna söker man inte orsakssammanhang utan 
meningssammanhang. ”Naturen förklarar vi” säger Dilthey, ”men själslivet förstår vi”. Tack 
vare ett organiskt sammanhang mellan allt mänskligt, blir det möjligt att sätta sig in i och 
förstå andras tillvaro. Vi kan förstå främmande livsyttringar och personer från det förflutna 
genom att ta sin utgångspunkt i vår egen upplevelse och förståelse av oss själva. Dessa 
tolkningsprinciper ser jag som ytterst relevanta i betraktandet av konst. Den egna 
”livsvärlden” (egna livserfarenheter) ger den för-förståelse som är en förutsättning för all 

																																																								
7 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, London 2013, s. 27. 
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annan förståelse. Detta sammanfaller, anser jag, med vad som inom semiotiken kallas 
”kontext”. Givetvis är denna vetenskapssyn inte lika ”objektiv”. Det är en vetenskap som är 
annorlunda beskaffad än den naturvetenskapliga, säger Dilthey, men likafullt vetenskaplig 
och värdefull. För mig har dessa tankegångar varit mycket värdefulla under arbetet med 
uppsatsen. 
 
 
Tidigare forskning. 
 
Då ämnet är så omfattande är det inte relevant att ta upp enskilda tidigare forskningsverk. I 
min framställning har jag valt ut några, för mitt syfte relevanta teoribildningar, vilka framgår 
av referenslistan. För att se närmare på den enormt omfattande forskningen inom uppsatsen 
närliggande fält kan exempelvis hänvisas till Hans Hydens och Håkan Nilssons ingående 
redovisningar av tidigare forskning. 
 
 
Avgränsning 
 
Det finns många teorier och förklaringsmodeller till den moderna konstens utveckling. 
Några tolkningsperspektiv är det marxistiska, det postkoloniala och det feministiska. Jag har 
valt att begränsa framställningen till ett idéhistoriskt perspektiv och där fokuserat särskilt på 
hur övergången från den religiösa till den materialistiska världsbilden har format den 
moderna konsten. 
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UNDERSÖKNING. 
 
 
Konstsynen hos några klassiska konstteoretiker.  
 
Platon. 
 
Platons idélära är välkänd. Den formulerades c:a 400 år f.Kr. men har utgjort ett 
återkommande inslag i europeiskt tänkande fram till våra dagar. I korthet går den ut på 
följande: 
 
Många antika filosofer ägnade sig åt begreppsdefinitioner, som ett sätt att skapa ordning i all 
den mångfald vi ser omkring oss. Så omges vi t.ex. av ett flertal kategorier människor; 
släktingar, bekanta, främlingar, svarta, vita, etc. Alla är, trots individuella olikheter, 
människor. Vad är det gemensamma som gör att samtliga identifieras som ”människor”? Jo, 
säger Platon, de har alla del i ”människans idé”. Mångfalden kan vi lätt konstatera via våra 
sinnen. Men ”människan” måste också finnas som en fristående idé, som ett begrepp, som 
gör det meningsfullt att använda denna övergripande kategori. Denna idé, säger Platon, har 
en självständig existens. Det finns en annan värld, bortom den synbara, materiella världen, 
idévärlden, där alla tings idé existerar. (Platon använder begreppet form).  
 
Platon nöjer sig inte med att konstatera förekomsten av en idévärld. Han menar också att 
idéerna är ett slags ideal, mot vilket vi bör sträva. Han menar att det som vi människor 
högaktar; godhet, rättvisa, skönhet, är objektiva storheter som existerar i idévärlden. Vid 
sidan av dessa höga ideal, finns alltså en idé för varje ting på jorden. Det finns en 
människans idé, knivens idé, stolens idé, etc. När en krukmakare skall tillverka en kruka 
drejar han inte på måfå. Han utgår ifrån en idé han har i sitt huvud. Därefter försöker han 
göra en materiell kopia av sin immateriella idé. 
 
I idévärldens hierarki finns överst det Godas idé. Platon kallar det Goda, ”solen i idéernas 
värld”. Platon hävdar att dessa högre idéer är någonting objektiv. Det finns något som är 
”gott i sig”, ”rätt i sig” och ”skönt i sig”, oberoende av människan. Detta var en tanke som 
kristendomens teologer senare kunde identifiera som Gud. 
 
Platons kosmiska hierarki kan alltså beskrivas enligt följande: 
– Överst finns idén om det Goda. Det Goda är ljuset som får allt annat att synas. 
– Under det Goda kommer de andra höga idéerna, som sanning, rättvisa, skönhet, etc. 
– I steg tre kommer alla tings idéer; knivens idé, stolens idé. 
– Därefter kommer dessa idéers materiella motsvarigheter i sinnevärlden, dvs. de faktiska 
saker vi har omkring oss, kniven i knivlådan, stolen vi sitter på. 
 
Platon menar att det finns ytterligare ett steg nedåt på skalan. Och det är mänskliga 
avbildningar av de materiella tingen. Och då är vi inne på området konst. Vad en konstnär 
gör, som försöker avbilda naturen, är alltså att åstadkomma en kopia i 5:e led av den 
ursprungliga idén. Och eftersom hierarkin är en värdehierarki hamnar konstprodukten längst 
ner i värde.  
 
Den materiella världen, sinnevärlden, framställer Platon som något lågt, något som för oss 
bort ifrån det goda och dygdiga livet. Kroppens njutningar och världsliga bekymmer hindrar 
oss från att rikta oss mot andliga, högre ting. Samtidigt, när vi här på jorden beskådar det 
sköna och det goda, väcks vår längtan efter det verkligt goda och sköna i idévärlden. Bra 
konst skall återge idéerna, inte naturen. Bra konst är den konst som leder våra tankar mot det 
högsta goda.   



	 10	

 
 
Alberti. 
 
Alberti levde och verkade i Italien under 1400-talet. Han umgicks i de kretsar omkring 
Florens, där renässansens idéer började ta form. Han var arkitekt, målare, skulptör och en 
allmänt intellektuell och kulturell person. Mest känd är han som konstteoretiker. Hans bok, 
De Pictura, skrevs omkring 1436.  
 
Alberti gör inga direkta hänvisningar till Platon. Men hans konstsyn utgår ifrån idén om 
konsten som en objektiv företeelse. Konsten lyder under på förhand givna regler och lagar. 
Han utgår ifrån matematiken, som ända sedan antiken, sågs som en absolut grund för 
verklighetens beskrivning. Det som är fast, beständigt och allmängiltigt kan verifieras 
matematiskt. Hans tes är att måleriet är en vetenskap och Alberti vill fastställa dess lagar. 
Han beskriver linjeperspektivet i alla dess tänkbara detaljer; hur tänkta linjer, strålar in mot 
ett centrum och sammanfaller i en eller flera fästpunkter vid en tänkt horisont. Han 
fastställer de geometriska regler vilka gäller för framställandet av en tredimensionell scen på 
en tvådimensionell yta. Det handlar om att slå fast en matematiskt hållbar metod för 
överföring av de visuella intrycken. Den mening som kanske är mest känd från Alberti, och 
som kan sammanfatta hans, och hela den följande epokens konstsyn, återfinns i denna bok; 
En målning är ett öppet fönster genom vilket verkligheten observeras. 
 

”…in this place, it [the rectangular, quadrangel] certanly functions for me as an open 
window through which the historia is observed…”8 

 
Alberti framför i boken sin syn på måleriet som en gudomlig skapelseakt. Liksom även idén 
om den store målaren som gudomligt inspirerad. Måleriets bidrag till ”sinnenas 
tillfredställelse” och till ”tingens skönhet” är ovärderlig. Måleriet har i sanning en gudomlig 
kraft, säger han. Måleriet hos grekerna var så högt aktat att slavarna var förbjudna att ägna 
sig åt det, vilket Alberti tyckte var helt i sin ordning, eftersom konstformen är värdig endast 
fria och högst förädlade sinnen.  
 
Det en målning i första hand skall eftersträva är den utsökta harmonin, föremålens behag 
och elegans, det som kallas för skönhet. Återkommande begrepp är de uttryck som beskriver 
det eftersträvansvärda:  
 

”Grace and beauty”, ”elegance”, ”every beauteful thing”,”pleasure of the mind”, 
”exellent genius”, ”dignity”, ”delight”, ”exellent splendor”. 

 
Alberti för dock inget resonemang omkring vad skönhet är. Vi verkar här ha att göra med ett 
tidens paradigm; alla uppfattade dessa konstens målsättningar som självklara. 
Skönhetsbegreppet var självklart, liksom också att förmågan att framställa skönhet, harmoni 
och prakt, var kriteriet för en skicklig konstnär. 
 
Något av det viktigaste för att bli en fullfjädrad målare, var ett dygdigt leverne. Målaren 
skulle vara välutbildad i de högt stående konsterna men framför allt rättskaffens och modest. 
Målet för målaren var att uppnå ära, berömmelse och odödlighet, dock ej rikedom, den 
kommer som en bieffekt. Det handlade om att söka publikens gillande och att känslomässigt 
kunna beröra åskådaren.  
 
 

																																																								
8 Leon Battista Alberti, On Painting, översättning Rocco Sinisgalli, Cambridge university press, 2011, s 39. 



	 11	

Bellori. 
 
Bellori börjar sitt främsta verk, The Lives of Modern Painters, Sculptures and Architects, 
skrivet 1672, med en redogörelse för sitt sätt att se på konst, vad som bestämmer ett 
konstverks värde och vad man som konstnär bör eftersträva – och undvika.  
 
Rubriken på bokens första kapitel är Idén, (med stort I). Bellori börjar med att hänvisa till 
det högsta och eviga intellektet, hela naturens upphov, vilket inte kan förstås på annat sätt än 
att han hänvisar till Gud. Detta intellekt, säger han vidare, blickade djup ner i sig själv, i det 
att han formade sitt storslagna verk, dvs. skapelsen. Han fastställde alltings första form, och 
kallar dessa former, Idéer. Varje skapad art, varje skapat slag, var ett uttryck för denna första 
Idé. Så formas hela skapelsens samtliga ting.9  
 
1600-talet var en tid när de antika filosoferna, främst Aristoteles och Platon, fortfarande 
hade ett stort inflytande över den gängse världsbilden. Tidigare teologer och kyrkofäder, 
kanske främst Thomas av Aquino, (1200-talet) hade försökt harmonisera dessa filosofers 
läror med den kristna tron. Belloris referens till Idéerna är givetvis hämtad från Platons 
idévärld, fast idéerna i Belloris uppfattning inte äger sin egen existens, utan har sitt ursprung 
i Gud. I fortsättningen av inledningen blir Aristoteles världsbild uppenbar; Himlakropparna, 
säger han, som svävar ovanför månen, och som inte är hemfallna åt förändring, förblir för 
evigt vackra och sköna i sin perfekta ordning, så att vi, i deras prakt och strålglans, kan se på 
dem som för evigt perfekta och sköna.  
 
Bellori fortsätter: 
I världen nedanför månen, vilken är hemfallen åt förändring och förfulning, förändras 
ursprungligen sköna former, och särskilt den mänskliga skönhetens form förvrängs, vilket vi 
ser i de otaliga deformationer, och brist på proportioner, som finns i oss. Men när måleriets 
och skulpturens gudinnor drar undan sina heliga slöjor, genom utvalda konstnärers 
genialitet, kommer denna skönhet att drabba oss alla, genom dessa målningars och 
skulpturers perfektion. Det är föreställningsförmågan, inte imitationsförmågan, som gör 
konstnären skickligare. 
 
Bellori lyfter målaren Annibale Caracci till skyarna. Han räknas till barockmålarna och 
verkade i en period efter högrenässansen. Bellori menade att ett förfall ägt rum sedan 
Rafaels, Michelangelos och da Vincis storhetsdagar. Carracci var mannen att ställa allt till 
rätta.  
 
En av Craccis lärjungar, Nicolas Poussin, finns också omnämnd bland Belloris utvalda 
favoriter. Hans målning Phocions begravning är ett bra exempel på den konst Bellori 
förespråkade. Phocion var en stor statsman i det antika Aten. Han var en renlevnadsman och 
kallades Phocion, den gode. Dock kom han i konflikt med Makedonierna och Alexander den 
store och dömdes att tömma giftbägaren. Poussin målar denne mans färd till graven i ett 
klassiskt landskap med en stad, antagligen Aten, i bakgrunden. Målningen är befolkad av 
människor, gudar och allegoriska figurer. Poussin målar upp en värld så som den borde vara. 
Målningen är inte naturalistisk, utan en vision av en ideal värld. Han målar mer än ögat kan 
se. Stokstad säger om Poussins målningar att själva ämnet är egentligen inte det figurerna 
sysslar med, ämnet är naturens perfekta ordning och balans.10 
 

																																																								
9 Giovan Pietro Bellori, The Lives of Modern Painters, Scultors and Architects, översatt av Alice Sedgwick 
Wohl, Cambridge University Press, New York, 2005, s. 57. 
10 Stokstad, Art History, s. 764. 
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                                               Bild 1. Nicolas Poussin, Phocions begravning, 1648. 
 
En med Carracci samtida konstnär var Michelangelo Caravaggio. Här blir omdömet ett 
annat. Han vägrade att använda sig av gamla grekiska statyer som förebilder. Han fann sina 
modeller bland vänner och bekanta på Roms krogar och menade att naturen, så som den är, 
har försett honom med de modeller han behöver. Bellori kallar honom naturalist, dvs. han 
målade det hans ögon såg.  
 
Han var en omvittnat skicklig målare men många beställare ratade hans verk. Mest bekant 
för just detta, är kanske hans målning, Jungfru Marias död. 
 

       
                                                          Bild 2, Michelangelo Caravaggio, Jungfru Marias död, 1606. 
 
Bellori skriver att målningen togs ner då ”Caravaggio alltför närgånget hade imiterat en död 
kvinnans uppsvällda kropp.”11 Från andra källor framgår även att modellen lär ha varit en 
prostituerad.  
 
Bellori säger att även om Caravaggio gjorde en del saker bra, så var han övergripande till 
skada. Han förkastade allt av konstens mening och höga kallelse; att försköna och upplyfta. 
Därtill hade han en bångstyrig personlighet. Bellori ser även hans utseende som en 
försvårande faktor.  
 

”These ways of Caravaggio were in keeping with his physiognomy and appearance: he 
was dark, and he had dark eyes and black eyebrows and hair; and he naturally proved to 
be the same in his painting as well.”12 

																																																								
11 Bellori, The Lives of Modern Painters, Scultors and Architects,  s. 185. 
12 Bellori, The Lives of Modern Painters, Scultors and Architect s, s. 185. 
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Idéhistoriska aspekter på konstsynen hos de klassiska teoretikerna. 
 
Alla utgick vid denna tid ifrån den kristna världsbilden som ett paradigm, en självklarhet. 
Platons idévärld kunde utan större problem harmoniseras med Gud och med bibelns 
beskrivningar av den andliga världen.  
 
En komprimerad sammanfattning av den religiösa världsbilden står att finna hos den 
engelske 1600-talsfilosofen Herbert of Cherbury, som menade att människan har, i 
skapelsen, fått sig tilldelade tre grundidéer, vilka därför ingår i alla religioner: Att ett högsta 
väsen existerar, att själen är odödlig och att vissa moraliska normer är självklara och 
odiskutabla.13 
 
Samma sak känns igen från Emanuel Kants s.k. ”tre postulat”, dvs. tre absolut nödvändiga 
förutsättningar för människans existens som en högtstående kulturell varelse. Kant var en 
produkt av upplysningstänkandet, men landade ändå i dessa tre förutsättningar, vilka jag 
tycker väl sammanfattar den kristna världsbilden som rådde – före upplysningen: 
 
– Den mänskliga friheten, som nödvändig förutsättning för etiken. (Ska man göra rätt, måste 
man kunna göra fel). 
– Själens odödlighet, som nödvändig förutsättning för en högre rättvisa.  
– Guds existens, som nödvändig förutsättning för en allmängiltig absolut moralisk 
världsordning. 
 
Svante Nordin, i Filosofins historia, förtydligar:  

 
”Kant hade tidigare vederlagt de klassiska Gudsbevisen. Nu finner han ett nytt, praktiskt 
Gudsbevis. Naturvetenskapen innehåller ingen moralisk kunskap. I den empiriska 
erfarenheten finner en sådan kunskap inget fäste. Vårt praktiska förnuft ger oss kunskap om 
rätt och fel, ont och gott, men hur kan dessa moraliska idéer vara objektiva? Hur kan de 
vara förpliktigande? Det enda tänkbara svaret finner han i postulatet om Guds existens. 
Gud är upprätthållaren av den moraliska världsordningen för vår etik.”14 
 

När det gäller den konstsyn som Alberti och Bellori representerar så menar jag att dess 
grunder står att finna i denna religiösa, eller kristna världsbild. Dvs. uppfattningen att ett 
högsta normgivande väsen existerar, vissa begrepp, som sanning, rättvisa, godhet, har en 
objektiv grund och att människan är en fri, icke determinerad, varelse.  
 
Det bör dock påpekas att Albertis och framför allt Belloris uppfattning, att konsten måste 
avbilda idévärlden snarare än naturen, inte följer som någon nödvändighet av denna 
världsbild. Man kan mycket väl ha föreställningen om en idéernas värld, eller en tro på det 
objektivt goda, sanna, sköna, men ändå välja att ha naturen och sinnevärlden som motiv för 
sin konst. Som Caravaggio. Däremot är det motsatta knappast möjligt. Allegorier, änglar, 
keruber, ständiga anspelningar på översinnliga företeelser, förutsätter givetvis en religiös 
världsbild.  
 
 
 
																																																								
13 Gunnar Eriksson, Idéhistoriens huvudlinjer, W&W, Falun, 2004, s. 115. 
14 Svante Nordin, Filosofins historia, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 400. 
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Den moderna tidens förändring.  
 
Förändringens orsaker 
 
I litteraturen finns många olika sätt att beskriva den förändring som skedde från 
upplysningen och framåt, dvs. intåget i ”den moderna tiden”. De faktorer som brukar anges 
kan sammanfattas: 
 
- Den vetenskapliga revolutionen. En förändrad världsuppfattning. 
- Industrialismen och den tekniska utvecklingen. Urbaniseringen. 
- Politiska förändringar, mot ökad demokrati. 
- Ekonomiska förändringar, mot ökat välstånd. 
- Ideologiska förändringar, mot ökad sekularisering.  
 
Vad denna uppsats vill fokusera på är enbart den sista av de fem punkterna; ideologiska 
förändringar, mot ökad sekularisering; Från idealism till materialism, från ett gudscentrerat 
till ett människocentrerat perspektiv, från en andlig föreställningsvärld till en rationalisering 
och avmystifiering av tillvaron, från auktoritetstro till upplösning av traditionella värden. 
Min hypotes är att det är den 5:e punktens förändringar som utgör den viktigaste 
förklaringen till konstens förändrade uttryck under modernismens era. Konst är en 
humanvetenskaplig disciplin och som sådan handlar den om människan och människans 
existensilla villkor och därför är de idémässiga förändringarna främsta orsaken till konstens 
förändring.  
 
Hans Hayden (i Modernismen som institution) ställer frågan hur sambandet mellan konsten 
och det förändrade samhället kan beskrivas. Han hänvisar till ett antal teoretiker med olika 
svar på frågan. Det är dock vissa begrepp som är återkommande: 
 
”Med ’modernitet’ menar jag det förgängliga, det tillfälliga, det flyktiga, den del av konsten 
vars andra hälft är det eviga och beständiga.” (Charles Baudelaire) 
 
”…ständig upplösning och förnyelse, kluvenhet och motsägelse”, ”allt som är fast 
förflyktigas”, ”livet som en strömvirvel”. (Marshall Berman) 
 
”…motsägelsefull flyktighet och fragmentisering”, ”upplösning av subjektet, 
avhumanisering och alienation.” (Eugene Lunn) 
 
”…känslan av förlust av något dyrbart, och fragmenteringen av något som en gång var en 
helhet.” (Matei Calinesco) 
 
 
Förändringen som reduktion. 
 
Ett begrepp som ofta återkommer, både när det gäller förändringen inom filosofin såväl som 
inom konsten, är reduktion. Jag kommer därför att undersöka förändringen, inom respektive 
fält med detta begrepp i bakhuvudet.  
 
Reduktion kan betyda olika saker. Det kan vara en vetenskaplig metod som innebär att man 
plockar isär ett problem i sina minsta beståndsdelar, som var och en för sig är lättare att 
undersöka. (Metodologisk reduktionism). Det kan också handla om att företeelser på en 
högre nivå kan förklaras av företeelser på en lägre nivå. Man söker ”nerifrån-och upp-
förklaringar”. Kemi kan förklaras av fysik, psykologi kan förklaras av biologi och teologi 
kan förklaras av sociologi, etc. (Epistomologisk reduktionism). Reduktionism kan också avse 
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tanken att allt som finns består av ett litet antal grundämnen, som beter sig i enlighet med 
naturlagar. ”Universum är ingenting annat än en samling atomer i rörelse, människan är bara 
maskiner som fortplantar DNA, och fortplantningen av DNA är en självuppehållande 
process. Den är varje levande varelses enda orsak att leva”. (Richard Dawkin). (Ontologisk 
reduktionism). Det är de två senare definitionerna som bäst motsvarar mitt syfte med detta 
begrepp.  
 
 
Reduktion av naturen. 
 
Den vetenskapliga revolutionen, som vände upp och ner på den tidigare världsbilden fick ett 
succesivt genomslag, med början redan under 1600-talet. Newton upptäckte de lagar som 
råder i universum och som håller planeter och andra himlakroppar på plats i sina bestämda 
banor. Newton själv tolkade sina upptäckter som ett Guds-bevis; universums lagbundenhet 
och perfekta funktion måste ha en arkitekt. Andra, som kom efter, menade att naturlagarna i 
sig var en tillräcklig förklaring till hela universums funktion. Filosofer som Voltaire och 
Rousseau behöll för ett tag Gud som skapare och igångsättare, som urmakaren, men de 
menade att han sedan dragit sig tillbaka. Det dröjde inte länge förrän Gud sågs som helt 
överflödig. Naturen är en självgående mekanism. Fransmannen Denis Diderot (1707 – 1771) 
var en av de första som tog steget fullt ut och förespråkade en strikt mekanisk, 
deterministisk form av materialism.  
 
 
Reduktion av människan. 
 
Följande citat av den franske filosofen Louis Althusser (1918 – 1990) kan ses som en 
sammanfattning av den moderna tidens förändrade (och reducerade) syn på människan:  
 

”Copernicus hade avhyst henne från hennes centrala position i universum, Darwin från hennes 
priviligierade plats i skapelsen. Marx visade att subjektet och den mänskliga friheten saknar 
betydelse för den av opersonliga krafter styrda historien. Till slut kom Freud att slå i sista spiken 
genom att visa att det medvetna subjektet inte ens regerar i individens eget själsliv.15 

 
Diderot menade att övergången från död materia till mänskligt medvetande kunde ske utan 
något gudomligt ingripande. Det kunde förklaras rent inomvärldsligt, som en följd av 
materiens egna inneboende egenskaper. Inte heller behövdes Gud för moralens skull, 
eftersom människans fria vilja ändå bara är en illusion. Allt slags liv kan alltså reduceras till 
olika former av materia och även människans medvetande kan förklaras i rent fysiologiska 
kategorier.  
 
Sigmund Freud utarbetade sin psykoanalys, starkt inspirerade av Darwins evolutionsteori. 
Människan är en biologisk varelse som främst styrs av den evolutionära kraft som driver 
utvecklingen vidare, dvs. driften till fortplantning. Det är inte våra ideal, våra höga 
moraliska ambitioner, som motiverar människan till handling. Det är de undermedvetna, 
biologiskt styrda drifterna. Även människans psyke, hennes tankar, kan reduceras till 
kemiska eller fysiologiska processer. Det finns ett välkänt citat från den norske läkaren och 
psykiatriprofessorn, Ragnar Vogt, från 1920-talet:  
 

”Tanken är ett hjärnans sekret liksom urinen är ett njurens”.16 
 

Michael Ruse, nutida filosofiprofessor och vetenskapsteoretiker säger: 
																																																								
15 Svante Nordin. Filosofins historia, sid. 531 
16, Lars Dencik, m.fl, Psykoanalys och marxism, Bo Cavefors förlag AB, DDR, 1973, s. 27.  
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”Morality is a biological adaptation no less than are hands and feet and teeth […] 
Morality is just an aid to survival and reproduction...and any deeper meaning is illusory…”17 

 
 
Tidsandan vid modernismens början.  
 
Den materialistiska, reduktionistiska, världsbilden fick givetvis inte stå oemotsagd. Hela den 
period som vi kallar romantiken (c:a 1790 – 1840) var en protest mot tillvarons 
mekanisering och upplysningens förnuftstänkande. De andliga dimensionerna var allt för 
påtagliga i många människors livserfarenheter. I den filosofiska eller kulturella strid som 
pågick under större delen av 1800-talet, mellan ”ande” och ”materia”, eller mellan vitalister 
och materialister, visade det sig dock att förespråkarna för en materiell, rationell (i 
betydelsen förnuftig) och en vetenskapsbaserad världsbild, segrade.  
 
Tillvaron hade ”plockats isär” och befunnits vara lättare att förstå än vad man tidigare hade 
förstått. ”Allting är ingenting annat än…”, enligt den epistemologiska reduktionismen. Den 
tyske biologen och filosofen Ernst Haeckel hävdade att det inte finns mer än en enda faktor i 
tillvaron som bildade grund för allt existerande, nämligen ett slags materia. Vidare finns 
bara en förklaring av allting, en enda princip i universum. Han kallade sin livsåskådning 
”monism” (”ensam” på grekiska). Det finns ingen principiell skillnad mellan en levande 
varelse eller en död. Övergången från död materia till liv kunde alltså vara någonting 
alldeles naturligt och utveckling är en drivkraft som finns inneboende i allt.18 Han kom att 
influera, bl.a. antroposofen Rudolf Steiner, som var en av Piet Mondrians inspiratörer. (Mer 
om Mondrian längre fram). Haeckel menade sig ha löst alla världsproblem utom möjligen 
ett, människans fria vilja, vilken var svår att förklara utifrån den determinism som följer med 
alltings lagbundenhet.  
 
1800-talet kan övergripande beskrivas som en tid av huvudsakligen positiva förväntningar. 
Man hade befriats från statens, hovets, kyrkans och aristokratins maktutövning. Man hade 
övergett gamla föreställningar baserade på antika skrifter, fördomar och vidskepelse, till 
förmån för ett rationellt och förnuftigt tänkande på vetenskaplig grund. Den tekniska 
utvecklingen medförde succesivt förbättrade levnadsvillkor, även för vanligt folk. Det fanns 
dock ett spel mellan dessa positiva förväntningar, grundat på vetenskap och 
förnuftstänkande, och mer pessimistiska farhågor om vad avsaknaden av traditionella värden 
och upplösta normer skulle leda till.  
 
Nietzsche hade hävdat Guds död, varför den objektiva grunden till tidigare moraliska, 
filosofiska och religiösa traditionerna var borta. Nihilism, dvs. allas lika rätt att skapa 
godtyckliga värden, var det som återstod. Ulf Jonsson skriver i boken, Med tanke på Gud:  
 

”Men trots Nietzsches ateistiska övertygelse fyller Guds död honom inte med någon 
odelad glädje. Tvärt om, Guds död kommer att leda till ett nihilistiskt sammanbrott för 
kulturen, eftersom människor inte längre har några absoluta värden att hålla sig till. En 
outhärdlig meningslöshet och orienteringslöshet kommer att breda ut sig”.19  

 
Poeten William Butler Yests, såg framför sig ett liknande sönderfall, i kulturen och i det 
mänskliga sinnet. Han skrev The Second Comming, 1920, varifrån följande citat är hämtat: 

																																																								
17 (http://afterall.net/ethics/evolutionary-ethics/) (160402) 
18 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria, 1800 – 1950, Gidlunds, Poznan, Polen, 2013, s 119. 
19 Ulf Jonsson, Med tanke på Gud, Artos & Norma bokförlag, Malmö, 2008, s. 87. 
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”…The falcon can no longer hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world…” 

 
Uttolkare av Yeats menar att han såg slutet på den religiösa, drygt 1000-åriga epoken, och 
förutspådde en ny era, en ”second coming”. Dikten slutar:  
 

”And what rough beast, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born?” 

 
Oswald Spenglers verk, Västerlandets undergång, fick ett mycket stort genomslag när den 
gavs ut 1918. Han ser kulturer som någonting organiskt och som alla organismer har de en 
framväxtperiod, en blomstringstid och en förfalloperiod, för att så småningom dö bort. 
Därför förutser han en naturnödvändig undergång även för den västerländska kulturen. Han 
ser tecken på detta i en mängd samtida dekadensfenomen, själlösheten, materialismen, 
samhällets mekanisering, etc. 
 
 
Den moderna konstens förändring.  
 
Just nu (våren 2016) pågår en utställning på Nationalmuseum/Konstakademin med namnet 
Konstnärerna. I en av de texter som introducerar utställningen står följande:   

 
”1900-tals-avantgardet förnekade Guds existens och sökte sig till andra förebilder, 
främst olika radikala politiska ideologier, som skulle leda till ett samhälle utan krav eller 
förväntningar. Men många av konstnärernas verk och biografier visar på en paradox. I 
stället för en stark och fri livskänsla tycktes ’det fria livet’ resultera i resignation, en 
deprimerad känsla av att ingenting duger, att ingenting har värde. Bohemerna upplevde 
istället världen som utan gränser, utan riktning och utan mening”.  
 

Även i denna nutida sammanfattning av 1900-talet återkommer samma pessimism som i 
ovanstående teoretikers försök att definiera den nya tiden; ”en deprimerad känsla”, 
”resignation”, att ”ingenting har värde”. Dessa känslor, menar man, har alltså ett nära 
samband med 1900-talskonsten. 
 
 
Reduktionism inom konsten. 
 
Allegorin. 
 
Allegorin var, som framgår av det ovanstående, en huvudingrediens i den klassiska konsten. 
Att framställa värden, normer, moraliska sanningar, dygder, andlighet, ”det goda livet”, 
religionens alla ämnesområden, låter sig inte göras utan symboler och allegorier. Det kräver 
ett ”språk” som refererar till en kulturell kontext där hela arsenalen av klassisk filosofi, 
grekisk mytologi och kristna symboler är närvarande. När änglarna hade försvunnit från 
människornas föreställningsvärld, försvann de också från konsten. Gustave Courbet, enligt 
Clement Greenberg den förste modernisten, rensade bort alla allegoriska anspelningar. ”Jag 
målar inga änglar för jag har aldrig sett några”, lär han ha sagt.  
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Berättelsen. 
 
Nästan all konst före upplysningen hade varit illustrationer till historiska händelser; fältslag, 
bibliska berättelser, berättelser från mytologin. Alberti skrev om målningens ”istory”, ämne, 
eller ”subject matter”, som målningens viktigaste moment.  
 
1800-talets impressionister hade andra syften med sin konst än att illustrera berättelser. I den 
nya tiden, med nya vetenskapliga rön, med nya kunskaper om färglära och ögats 
receptionsförmåga, hamnade det rent optiska i fokus. Ändå fanns ett visst mått av berättelse 
kvar i många av de motiv som framställdes i den impressionistiska konsten. Den berättade 
om café-livet i Paris, om söndagsutflykter, om besök i danshallar och på bordeller. Men 
reduktionen fortsatt i nästa generation. I Cézannes` konst och även senare hos Picasso och 
Braque, utgjordes motiven ofta av äpplen, vaser, kanske ett musikinstrument eller en stol. 
Berättelsen försvann helt ur konsten.  
 

 
                      Bild 3. Paul Cézanne, Still Life with Basket and Apples, 1880. 
 
 
Perspektivet. 
 
I och med Matisse och vidare framåt försvann också perspektivet. Dess illusoriska förmåga 
hade tidigare lett fram till konstens definition som ett öppet fönster, genom vilket omvärlden 
beskådas. (Alberti)  
 
Med det man nu visste om världen, tedde sig den gamla tiden förljugen. Man hade övergett 
alla andliga förklaringar till naturfenomen, till historiens förlopp och till den mänskliga 
individens öde. Man såg det gamla som ett enormt idébygge, byggt på rena spekulationer, 
föreställningar, prästernas och aristokratins maktutövning och inte så lite på ren vidskepelse. 
Vetenskapen – och vid denna tid hade den positivistiska vetenskapen slagit igenom stort – 
hade, om inte förklarat, så i alla fall beskrivit, universum så som det i verkligheten är. Även 
konsten måste bli sann och rensa ut det bedrägliga. Konstens illusion, dess förmåga att ”lura 
ögat”, tillhörde en svunnen tid. En målning är, i verkligheten, ingenting annat än färg på en 
tvådimensionell yta. Perspektivet togs bort, en målning skulle vara platt. Albertis fönster 
stängdes igen.  
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                                                 Bild 4. Henri Matisse, Red Room, (Harmoni in Red), 1908,  
 
 
Människan. 
 
Reduktionen inom konsten omfattade även människan. Som ovan beskrivits kunde också 
människan reduceras till rent fysiologiska kategorier. Inom filosofi och vetenskap sökte man 
”nerifrån och upp-förklaringar”. Människan gick från att ha variet en Guds avbild, till en 
sinnrikt hopsatt maskin. Inom konstvetenskapen finns ett särskilt motiv som återkommer i 
olika utföranden, från renässansen till våra dagar, nämligen ”the reclining nude”, den 
halvliggande nakna kvinnan. Gorgiones versin av The sleeping Venus från 1510 och Titians 
Venus from Urbido från1538, kan ha varit startpunkten.  
 

 

Bild 5. Gorgione, Sleeping Venus. 1510. 
 
Kvinnan i bilden är ingen jordisk kvinna av kött och blod. Venus är kärlekens och 
skönhetens gudinna i den romerska mytologin. Hon är född ur havets skum och hennes 
tidigare motsvarighet i den grekiska mytologin är Afrodite. Hon var, under renässansen, en 
klassisk, mytologisk figur, för vilken nakenheten var det naturliga tillståndet. Därför kunde 
hon avbildas utan att konstnären kunde beskyllas för de rent pornografiska konnotationer 
som målningarna givetvis framkallade. Nakenheten stod för det sanna, det rena, det 
upphöjda.  
 
Om dessa målningar också beskriver en människouppfattning kanske är mer svårtytt. Venus 
är ju en gudomlighet. Men även människan var gudomlig i den meningen att det var från 
Gud hon hade sitt ursprung. ”Dock gjorde jag er nästan som gudaväsen”. (Psalm 8:6).  
 
När andligheten försvann från människans medvetande förändrades också detta klassiska 
motiv. Edouard Manets målning Olympia från 1863 kan illustrera denna förändring.  
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Bild 6. Eduard Manet, Olympia, 1863. 
 
Vid denna tid hade den metafysiska verkligheten tagits över av den materiella. Olympia är 
ingen gudinna, inga allegoriska symboler kan skönjas i Manets målning. Hennes nakenhet 
symboliseringar inga tankar om en högre skönhet, sanning eller upphöjdhet. Olympia är en 
prostituerad i en av Paris flitigt förekommande bordeller. Hon var dock fortfarande fullt ut 
en människa. Hon hade ett yrke, och hon hade ett namn. Hon var en person. 
 
En generation efter Manet hade också detta förändrats. I Fernand Légers målning Tre 
kvinnor framställs kvinnorna fullt ut som hopsatta maskiner.  
 

 
Bild 7. Fernand Léger, Tre kvinnor, 1921. 
 
Stokstad säger att i Légers målning är ”kvinnorna avhumaniserade med identiska, milda, 
runda ansikten. De ser ut att vara sammansatta av standardiserade, inbördes utbytbara 
delar.”20 Dessa kvinnor har inga namn. De har reducerats, från människa till maskin, en 
framställning av människans essens, hennes egentliga väsen, enligt Freuds epistemologiska 
reduktionism. 
 
 
Naturen. 
 
Den fortsatta reduktionismen inom konsten får sin kanske tydligaste fortsättning i 
Mondrians måleri från seklets början fram till 2:a världskriget. Inte bara människan kunde 
reduceras till sina enklaste beståndsdelar, även naturen.  
 
I Mondrians tidiga måleri var trädet ett vanligt förekommande motiv. Ett träd består av en 
oerhört rik variation av form och färg. Ett träd fungerar utmärkt som symbol för naturens 
mångfald. Det Mondrian tycker sig ha upptäckt är att all denna mångfald egentligen bara är 
variationer på några enkla grundläggande teman. Grenars och kvistars linjer kan reduceras 
till de två grundformerna raka vertikala och raka horisontella linjer. Allt annat är variationer. 
Och trädens mångskiftande färgprakt kan reduceras till de tre grundfärgerna rött, gult och 
blått. Genom att reducera naturens mångfald till dess enklaste beståndsdelar, sökte han finna 
ett universellt formspråk och fastställa naturens essentiella principer, d.v.s. vad naturen i 
grund och botten består av; linjer, form, de tre grundfärgerna, samt icke-färgerna svart och 
vitt.  
 

																																																								
20 Stokstad, Art History, s. 1032. 
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Bild 8. Red Tree, 1908.         9. The Gray Tree, 1911     10. Composition II, 1913  11. Komposition i rött, gult 
                                                                                                                och blått. 1937 
 
Nu var Mondrian ingen materialist. Han var starkt påverkad av sin samtids filosofiska 
strömningar i form av teosofi, antroposofi och panteistisk andlighet. Man ville inte skilja på 
det andliga (översinnliga) och det materiella (sinnliga) utan världen skulle utforskas som en 
helhet. (Monism). Och i det sökandet ville Mondrian finna enhetliga universella principer. 
Teosofin reducerade alla religioner och filosofier till en och samma världsreligion. Stokstad 
citerar ett uttalande av Mondrian: ”När den ’universella skönheten’ har inympats i livets alla 
aspekter, kommer detta att föra in balans och renhet i vår värld och tillvaro”.21 Mondrians 
sätt att reducera naturens former var ett sätt att finna dess kärna, naturens och tillvarons 
gemensamma nämnare. Mondrian gjorde det teosofin förespråkade, han förenklade, 
reducerade och skalade av. 
 
 
Clement Greenbergs konstsyn   
 
Clement Greenberg är kanske den främste uttolkaren av modernismen, även om det finns 
många andra. Hans betydelse ledde också till att många konstnärer kom att måla i hans anda. 
Han ser den moderna konsten som en reningsprocess, en strävan efter att göra konsten 
autonom. Han vill plocka bort allt som inte har med konsten specifika uttryckssätt att göra. 
Han förespråkar därför en reduktion av det konstnärliga uttrycket till det minsta möjliga 
nödvändiga. Han motiverar dock inte reduktionen utifrån några idéhistoriska aspekter, utan 
det handlar strikt om konstens egna premisser.  
 
I sin essä Towards a Newer Laokoon, som kan betraktas som ett av modernismens många 
manifest, börjar Greenberg med kritik av 1600- och 1700-talets konst. Han menar att vissa 
konstformer har i vissa tider dominerat över andra och att de andra tenderar att forma sig 
efter den dominerande formen. Han uppfattade att litteraturen, under dessa sekler, 
dominerade som konstnärligt uttrycksmedel och att måleriet bara blivit en understödjare av 
litterära berättelser. Konsten tvingades till att förneka det egna mediets särart, för att tjäna 
litteraturer. Den kreativa energin låg i litteraturen. 
 
Greenberg menar att konstformerna måste renodlas. Måleriet skall vara måleri och ingenting 
annat. Om en målning innehåller någon form av berättelse, då är den oren, den har blivit en 
kombination av två medier, målning och litteratur. En abstrakt målning behåller sin renhet, 
då dukens plana yta inte omvandlas till något annat och färgen är bara färg, genom att inte 
representera något annat. Om måleriet bara betjänar litteraturen, blir måleriet förminskat. 
Målningarnas ”istoria”, dess berättelse, dess ämne, måste bort. Greenberg ville dränera 
måleriet på mening, i ordets traditionella betydelse. I grund och botten vill han göra 
målningarna meningslösa.  
 
Men, säger han sedan, de har en annan mening. Han skiljer på ”ämne” (subject matter) och 
”innehåll” (content). En målning kan betyda något, som inte har med berättelse eller med ett 
ämne att göra. Och vad finns kvar när ämnet är borttaget? Då återstår färgen, formen, 
formatet, själva måleriakten, engagemanget, konstnärens närvaro, penseldraget. Han jämför 

																																																								
21 Stokstad, Art History, s. 1052. 
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med musiken. Musiken är en abstrakt, ren, konstform, någonting i sig själv. Den påverkar, 
skapar känslor, förnimmelser, utan att referera till någonting annat. Musik har en stark 
potential att beröra, enbart som musik. Om musiken kan göra det, varför inte måleriet?22  
 
I den nya tiden, med fokus på den vetenskapliga verkligheten, på det rationella och med 
positivismens anspråk på absoluta sanningar, skulle också konsten vara sann. Knappast sann 
i förhållande till några universella normativa värden, men sann i förhållande till sitt medium. 
Den klassiska konsten avsåg att uttrycka universella sanningar om livet och tillvaron. Den 
nya konsten skulle vara sann, ärlig, i förhållande till sitt medium. Målningen skulle vara 
någonting värdefullt i sig själv.  
 
Återerövringen av konsten har varit en lång process, säger Greenberg. Det började med 
Gustave Courbet, den förse avantgardisten. Han tog steget från det andliga till det materiella. 
Han reducerade målningen till det som ögat såg. Han hämtade motiv från helt vardagliga 
händelser och miljöer.23  
 
Impressionisterna ville söka sig mot måleriets själva kärna, det rent visuella intrycket, 
rörelser i ljuset, färgernas egenskaper, bort från ”istoria”, berättelsen, eller avbildandet av 
naturen. Manet, säger Greenberg, attackerade det berättande måleriet, på dess eget område, 
genom att inkludera klassiska motiv i sina bilder, utan något begripligt sammanhang. 
Därmed skapade han just det förvirrade intryck som behövdes för att framställa måleriets 
dilemma. Troligen syftar Greenberg på Manets Frukost i det gröna, en scen innehållande 
klassiska motiv, som det pastorala landskapet, den nakna kvinnan, stilleben, badande 
kvinnor, m.m, fast utan sammanhang och utan korrekta proportioner. 
 

 
                                              Bild 12. Edouard Manet, Frukost i det gröna, 1863. 
 
Kubisterna gjorde sig av med måleriets illusion av rymd och perspektiv. De tog bort 
färgerna, säger Greenberg, därför att medvetet eller omedvetet associeras färg med 
den akademiska konstens metod att skapa djup och volym, genom skuggor och 
perspektiv. Kubisterna bröt upp duken i en mängd olika fragment. Motivet blev allt 
svårare att urskilja, medan mönstret, formen, hamnade i fokus. Vad vi ser, säger 
Greenberg, är den tredimensionella konstens död.  
 

																																																								
22 Mitt eget svar på den frågan är att ett musikstycke består av en mängd tonala variationer, utsträckta under en 
kortare eller längre tidsperiod. En målning är alltid en stillbild som, om den ska jämföras med musiken, på sin 
höjd kan jämföras med ett flerstämmigt ackord, vilket knappast har den av Greenberg beskrivna 
berörelsepotentialen. 
23 En alternativ förklaring till Courbets naturalism är den förändrade världsbilden, en förklaring som jag finner 
mer rimlig än att hans naturalism är en strävan efter konstens rening. 
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Konsten har sedan början av 1900-talet gjort denna resa, bort från beroendet av andra 
konstformer, till en känsla av renhet, trohet till det egna mediet, en avgränsning mot allt 
annat, på ett sätt som inte tidigare skett i historien. Konsten har räddats, säger Greenberg, 
den vilar tryggt nu, inom sina egna legitima gränser. Genom att begränsa konsten till sitt 
eget specifika medium, kan konsten vidga sina egna domäner, och framledes utforska ett 
obegränsat antal möjligheter. 
 
Sätter man Greenbergs konstideal i relation till Belloris framträder deras totala 
motsattsförhållande. Belloris ideal var en konst full av uttryck eller representationer av allt 
det som inryms i begrepp som ideal, eviga värden, sanning, skönhet. Motiven i hans ideala 
konstverk, utgjordes av berättelser, från den grekiska mytologin, från bibeln, från hela den 
mytologiska eller religiösa föreställningsvärlden. Målningarna skulle bildmässigt framställa 
det som fanns i litteraturen, en litteratur som väldigt få kunde ta till sig, då väldigt få kunde 
läsa. Greenberg vill rensa konsten från just detta. 
  
 
Två modernistiska konstnärer 
 
Jackson Pollock. 
 
Jackson Pollock har kommit att personifiera den modernistiske avant-garde-konstnären. Han 
uppfyller väl den mytbildning som finns om den udda bohemen, som mellan geni och 
galenskap bryter ny mark, som ser det ingen annan ser, oförstådd av den stora massan.  
 
Pollock är den konstnär som bäst åskådliggör Greenbergs konstsyn, åtminstone enligt 
Greenberg. Hans drip-paintings är helt autonoma, ingenting annat än färg, form, rytm, 
mönster. Dessutom skvallrar de om en intensiv närvaro i verket av konstnären själv. Man 
kan se ett handavtryck, man kan se cigarrettaska och glassplitter som fastnat i färgen. 
Målningarna har inget centrum, ingen del är viktigare än någon annan. Något fönster mot 
värden är det inte tal om. Duken lades ut på golvet, färgen droppades på duken och både 
duken och golvet därunder, säkerligen av cement, satte ett effektivt stopp för fönstertanken.  
 
Nu finns det andra uttolkare av Pollock än Greenberg. Harold Rosenberg ser andra saker i 
Pollocks artisteri. Han menar att Pollocks verk inte ska ses som bilder, utan som händelser. 
Han talar om duken som en arena i vilken konstnären agerar. Bilden är bara ett resultat av 
måleriakten. Rosenberg bryr sig inte om ”purety”. Målningens värde ligger i det faktum att 
den vittnar om en aktivitet. Duken är från början tom, konstnären väljer att göra något, skapa 
något ur sig själv. Och då är vi inne på existentiell filosofi. (Kommer att förklaras mer under 
rubriken Rauschenberg). 
 
Hans Hayden skriver: 
 

”Målningen som akt är enligt Rosenberg omöjlig att skilja från konstnärens liv och 
biografi. Penselstråken framstår sålunda som spår; som indexikala tecken, inte bara för 
den kreativa aktens vitalitet och förgänglighet, utan framför allt för en konstnärens och 
känslans närvaro och transcendens i målningen.”24 
 

Jag anser att Rosenbergs tolkning är mer intressant än Greenbergs. Den öppnar upp för 
allehanda associationer som en betraktare kan relatera till. Greenberg isolerar målningen 
från omvärlden. Rosenberg gör tvärt om, han tar bort skillnaden mellan konst och liv. 
Målningen blir konstnärens personliga avtryck. Och intresset för betraktaren ligger då i hur 

																																																								
24 Hayden, Modernismen som institution, s. 115 
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väl konstnären representerar sin tid, sin kultur, sitt sociala sammanhang, dvs. hur väl han 
inbjuder till identifikation.  
 
Särskilt intressant finner jag Pollocks målning, Katedral. Titeln ger associationer till forna 
tiders katedraler, där särskilt de gotiska katedralerna fungerade som konstnärliga 
(arkitektoniska) uttryck för kristna trossatser. Att komma in i en katedral skulle vara som en 
försmak av himmelriket. (Abbot Suger). Stokstad säger att ”katedralerna var skimrande 
manifestationer av kristna doktriner och en uppmaning till ett liv i tro. De glasmålade 
fönstren var predikningar i bilder istället för i ord.”25 
 

 
              Bild 13. Jackson Pollock, Katedral, 1947 
 

Så varför är Pollocks målning betitlad Katedral? I Pollocks värld var gudstanken överspelad. 
Med Gud försvann fästpunkten för moral, objektiv sanning och traditionella värden. Vi vet 
att Jackson var intresserad av psykoanalys och skeenden i det undermedvetna. I en 
radiointervju från 1951 säger Pollock: ”Den moderne konstnären, som jag ser det, jobbar för 
att utrycka en inre värld, att utrycka energi, känslor, och andra inre krafter”. 
  
Pollock: 
 

”Painting is self discovery. Every good painter paint what he is.”26 
 
Katedral är inte något av Pollocks mest omskrivna verk. Den enda kommentar jag har funnit 
är Pollocks eget uttalande: ”Jag är katedralen”. Målningen är gjord strax efter 2:a 
världskriget. Tron på det mänskliga förnuftet och teknikens lyckobringande förmåga, hade 
grusats. Tron på den mänskliga moralen som ett rättesnöre gick inte att upprätthålla. Världen 
förskräcktes när koncentrationslägren öppnades. Många sökte istället en mening i tillvaron 
genom att vända sig inåt, in i det egna psyket. Om man sätter Pollocks uttalande om 
målningen i hans samtida kontext, kan innebörden bli följande: Det finns inga givna 
sanningar eller moraliska absoluter, av den typ som förkunnades i forna tiders katedraler. 
Det finns ingen sanning i upplysningstidens förnuftstro. Den enda katedral, i betydelsen 
”sanningsförmedlare”, som finns, är jag själv. ”Jag är katedralen.” Jag vet inte hur lång 
Pollock var men målningen är 1.82 hög, vilket någorlunda motsvara en naturlig storlek av en 
man, möjligtvis han själv.  

																																																								
25 Stokstad, Art History, 2014, s. 495. 
26 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/57.92 (160508) 
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Kritikers påpekande att målningarna ser ut som en röra, bemötte Pollock med att hans inre 
består av röra. Det är svårt att hitta något annat ord för hans dripp-paintings än just röra, ett 
uttryck för ett inre och yttre kaos. ”Jag är katedralen” är ett nihilistiskt statement i den 
meningen att inga andra sanningar finns än de jag finner i mig själv.  
 
Enligt Rosenberg är målningen som akt omöjlig att skilja från konstnärens liv och biografi. 
Så hur gick det för Jackson Pollock? Efter att letat på Internet framkommer att Pollock var 
en del av en konstnärsrörelse som kallades The Beat Generation. Pollock var den store 
konstnären i gruppen. John Coltrane var musikern. Han spelade som Pollock målade. Och 
den mest namnkunnige i gruppen var författaren Jack Kerouac. Hans roman On the Road 
kom ut 1957 och blev en stor framgång, en kult- och generationsroman. Förutom att boken 
beskriver en ung mans uppbrott från allt i den borgerliga konventionella världen, för ett liv i 
fri utlevelse utan gränser, är den också en filosofisk hyllning, just till den totala friheten. 
Ändå finns en underton av tvivel, rotlöshet och även desperation.  
 
Den brittiske konsthistorikern Andrew Graham Dixon, beskriver en annan av Pollocks drip 
paintings, Autumn Rhythm, målad 1950, i ett TV-program för BBC från 2011: 
 

”This is very much the universe as the Blind Watchmaker, with no purpose, just sheer being, 
sheer existence, without any logic to it, without any meaning to it. It seems to me it´s a pretty 
dark statement, a pretty nihilistic statement”.27 

 
Samtliga de tre omnämnda förgrundsgestalterna i the beat generation fastnade i missbruk. 
Alla dog innan fyllda 50. Pollock dog 1956, 44 år gammal, efter att i berusat tillstånd kört in 
i en trädstam. Om måleriet är, som Rosenberg säger, ”omöjligt att skilja från konstnärens liv 
och biografi”, verkar den nihilism som Pollock uttryckte i sin konst, inte vara ett lyckat 
recept för ett långt och harmoniskt liv.  
 
För att hålla kvar tanken om 1900-talets konst som en reduktionsprocess, menar jag att 
utifrån Greenbergs tolkning är Pollock det bästa exemplet på konstens rening. Nu är allt 
borta utom färgen, formen och duken. Enligt Rosenbergs tolkning är även detta borta, i 
princip. Det som återstår är den skapande processen och det som fastnat på duken är bara ett 
kvitto på att något kreativ har ägt rum. I den konstvetenskapliga narrationen brukar nästa 
steg i utvecklingen representeras av Allan Kaprow, som ansåg att både färgen och duken var 
överflödiga. Det är enbart den konstnärliga akten, händelsen, som är viktig. Kaprow 
introducerade det han kallade ”happenings”. 
 
 
Robert Rauschenberg. 
 
Robert Rauschenberg gjorde sina viktigaste verk under 50- och 60-talen. Han var god vän 
med musikern och kompositören John Cage. När det skrivs om Rauschenberg skrivs det 
nästan alltid samtidigt om Cage. De tycks ha utgått från samma idéer och ska man förstå 
Rauschenberg, måste man först förstå Cage. Möjligen gäller detta även omvänt.  
 
Cage är mest känd för sin komposition ”4:33”, det verk där pianisten inte spelar en ton på 
flygeln under de 4 minuter och 33 sekunder som pianostycket pågår. Det framfördes första 
gången 1952. Cage har förklarat att syftet var att öppna upp publiken för insikten att konsten 
finns överallt, runt omkring oss. Massor av ljud hördes i konsertlokalen; hostningar, 
ventilationsfläktar, ljud trängde in från världen utanför. Och ljuden är slumpmässiga, inte 

																																																								
27 http://uraccess.se.ezp.sub.su.se/products/171311 (150512) 
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avsedda eller komponerade av någon intelligens. Och för mig, sade Cage, för mig är alla ljud 
lika viktiga. Cage hade, vad man kan kalla, ett ”icke-hierarkiskt förhållningssätt” till ljud. 
Han går på tvärs mot Platons idévärld där en strikt värdehierarki råder mellan idéernas olika 
uttrycksformer. Cage sade också, vilket kan verka som en motsägelse, att det ljud han älskar 
mest är ljudet av tystnaden.  
 
Rauschenberg hade året innan, 1951 gjort ett antal ”White Paintings”, målningar som enbart 
bestod av vit färg på en vit duk. Möjligen var det dessa vita ”tysta” dukar som inspirerade 
Cage till kompositionen 4:33. Cage beskrev Rauschenbergs dukar som ”landningsbanor för 
ljus och skuggor”. 
 
Det som följer efter Rauschenbergs vita målningar är hans s.k. combines. Dessa är allt annat 
än tomma. De är fullständigt överlastade med saker hämtade från det vardagliga livet runt 
omkring; foton, plåtbitar, strumpor, en kudde, målade ytor. Nu har inte enbart ljus och 
skuggor landat, utan allt tänkbart från den omkringvarande världen. Tystnaden har övergått i 
ett larmande. 
 
Hur ska man förstå Cages och Rauschenbergs inledande fascination för det tomma och det 
tysta? Var det så enkelt som Cage förklarade, att tystnaden öppnade upp sinnet för andra 
intryck än de förväntade?  
 
Vi är nu framme vid 50-talet. Det första halvseklets pessimism, viken kulminerade med 2:a 
världskriget och de närmaste åren därefter, byttes under 50- och 60-talen ut mot en mer 
optimistisk syn på tillvaron, inte minst p.g.a. den makalösa ekonomiska tillväxten under 
perioden. Den livsåskådning som dominerade västvärlden vid denna tid var existentialismen. 
Jean Paul Sartre hade förklarat att livet är meningslöst och att människan existerar av en ren 
slump. Hon är desorienterad och förvirrad i en absurd värld, utkastad i ett kallt, tomt och tyst 
universum. Ingen högre makt styr våra liv. Människan har ingen på förhand given 
bestämmelse, inget givet syfte. Många andra, t.ex. Nietzsche, hade tidigare kommit till 
liknande slutsatser. Men Sartre lägger till att, även om livet från början är meningslöst, 
behöver det inte förbli meningslöst. I denna situation av kaos måste vi själva skapa en 
mening i livet, vilket vi gör genom våra val och våra handlingar. Sartre menade, åtminstone 
inledningsvis, att existentialismen i grunden är positiv och livsbejakande. Den känsla av 
ångest som vår situation först inger oss, är samtidigt ett incitament för att ta ansvar för våra 
liv och använda den totala friheten på det sätt vi själva finner meningsfullt.  
 

”Om människan är omöjlig att definiera, så beror det på, enligt Sartre, att hon från början 
ingenting är. Hon blir ingenting förrän senare och hon blir vad hon skapar sig själv till. (Min 
kursivering). Det finns sålunda ingen mänsklig natur, eftersom det inte finns någon gud som 
skulle kunna bestämma den”.28 

 
Jag finner att Cages fascination för tystnaden och Rauschenberg vita dukar är ett uttryck för 
samtidens existentialistiska världsbild. Ingenting är från börja givet. Ingen kommunicerar till 
oss hur vi bör leva våra liv. Tystnad råder i universum. Rauschenberg har en tredelad helt vit 
målning, det traditionella formatet för en altartavla, dvs. en komprimerad visualisering av 
kyrkans tro. Vad vi faktiskt ser är en vit yta, (signifier). Vad vi i själva verket betraktar, 
utifrån kännedom om konsthistorien och kulturell kontext, är Rauschenbergs credo, hans 
trosbekännelse, (signified). 
 

																																																								
28 Carl-Reinhold Bråkenhielm, Aktuella livsåskådningar, Nya Doxa AB, Nora, 2006, s. 92.  
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                                               Bild 14. Robert Rauschenberg, White Painting, 1951. 
 
Men, tomheten är inte det slutliga. Det är vår uppgift att själva välja våra liv, att skapa oss 
själva som människor, genom att välja. Vi har dock ingenting att rätta oss efter när vi gör 
våra val. Det ena är lika bra som det andra. Huvudsaken är att vi väljer. Vi är ”dömda till 
frihet”, säger Sartre. Och när Rauschenberg sedan fyller sina dukar med allt tänkbart från 
omgivningen, gärna föremål från soptunnan, är det precis detta han gör. Han skapar en egen 
mening och inbjuder åskådarna att göra det samma. Då ingenting är rätt eller fel, då objektiv 
moral inte existerar, då den icke-hierarkiska inställningen gäller i livet så väl som i konsten, 
väljer Rauschenberg skräp och sopor, för att framhäva just detta. Pontus Hultén, som var 
chef för Moderna Museet när Rauschenbergs Monogram (Geten) köptes in, skriver så här i 
en kommentar till verket: 
 

”Han (Rauschenberg) väljer det värsta skräp han kan hitta för att få det att säga ’klick’, för att 
uppnå ögonblicket då skrot förvandlas från materia till poesi. […] …resultatet blir egentligen mer 
betydelsefullt ju skräpigare de ingående elementen är. Han tar de delar av vår omgivning som vi 
förkastat allra mest och gör dem till de vackraste. Det måste ligga en utmaning i att föremålen är 
så motbjudande innan förvandlingen sker”.29  

 
Alltså, ingenting har något värde i sig självt, ingenting är från början heligt. Och därför är 
det detta som konsten skall åskådliggöra. I Belloris värld var det sköna, det rätta och det 
sanna det normsättande och det som den tidens konst skulle åskådliggöra. Rauschenberg 
vänder alltså upp och ner på Belloris världsbild.  
 
Stokstad säger om Rauschenbergs combines att denna framställning av kaos och oordning, 
skulle utmana åskådaren att själv skapa en mening i det hon ser. Stokstad säger vidare att 
Rauschenberg accepterade själv förbehållslöst kaoset och det oförutsägbara i den moderna 
tiden och sökte efter sätt att representera detta kaos i konsten. ”Jag anser mig själv 
framgångsrik, bara när jag framställer något som liknar den avsaknad av ordning som jag 
själv upplever”.30  
 
Ingemar Bergman, samtida med Cage och Rauschenberg, var uttalad existentialist, 
åtminstone under en period av sitt liv. Han var mer precis i sin definition av ”tystnaden” än 
Cage och Rauschenberg. Han har sagt att den ursprungliga titeln till hans film Tystnaden 
från 1963 var Guds tystnad.  
 
Rauschenberg tar starkt avstånd från Greenberg och de ideal som ligger till grund för den 
abstrakta expressionismen. Han avisar att konsten skall vara autonom och inte referera till 
något i omgivningen. Han avisar att inspirationen skall hämtas från konstnärens egen 
undermedvetna föreställningsvärld. ”Jag krånglar inte till det med det omedvetna, Jag 

																																																								
29 Paul Schimmel. Moderna Museets utställningskatalog nr 338, Moderna Museet, Stockholm, 2007. s. 284. 
30 Stokstad. Art History, s. 1087.  
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försöker vara absolut vaken”. Han vill ha mer av livet in i måleriet. Om Greenberg ville 
exkludera allt, tycks Rauschenberg vilja inkludera allt.  
 

 
                                                       Bild 15. Robert Rauschenberg, Skyway, 1964. 
 
Ändå faller Rauschenberg väl in i mönstret av modernismen som en ständigt pågående 
reduktion. I Rauschenbergs fall, en reduktion, eller ett avvisande, av alla objektiva värden, 
helt i enlighet med existentialismens grundtanke, att allt från början bara är en tom yta. 
 
Jag hittar följande belysande citat från Lance Esplund, konstkritiker på New York Sun:  
 

”Rauschenberg is to blame for art that is solely about reaction, confusion, nihilism and 
reduction -- art that doesn't give a damn."31  

 
 
Modernismens avslutning. 
 
Efter att Greenbergs konstsyn blivit väl känd, och efter hans utnämnande av Jackson Pollock 
som USA:s störste konstnär, påverkade han också den fortsatta konstproduktionen. Konsten 
tenderade att bli en konstvärldens interna diskussion om sina kreativa villkor. 

Ad Reinhardt, (1913 – 1967) menade att han drog konsekvenserna av Greenbergs teorier till 
sin logiska slutpunkt. Han ägnade sista delen av sitt liv till att måla svarta fyrkanter. I en 
förklarande text till en av målningarna skriver han följande: (min översättning) 

”En kvadratisk (neutral, formlös) duk, fem fot bred, fem fot hög, hög som en man, 
bred som en mans utsträckta armar (inte stor, inte liten, storleks-neutral), tredelad, 
(ingen komposition) en horisontell form som upphäver en vertikal form (formlös, 
inget upp, inget ner, utan riktning). Tre (mer eller mindre) mörka (ljus-lösa) icke-
kontrasterande, (färglösa) penseldrag, så utpenslade att de eliminerar alla penseldrag, 
en matt, platt, frihandsmålad yta (glanslös, texturlös, icke-linjär, inga hårda kanter, 
inga mjuka kanter, vilka inte återspeglar sin omgivning – en ren, abstrakt, icke-
objektiv, tidlös, icke rumslig, oföränderlig, relationslös, ointressant målning – ett 
objekt som är självmedvetet, (icke omedvetet) idealt, transcendent, medvetet om 
ingenting, förutom konst, (absolut inte anti-konst).”32 
 

																																																								
31(http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz1-11-06.asp) (160331) 
32 Originaltexten hämtad från MoMA: http://www.moma.org/collection/works/78976?locale=en 
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Bild 16. View of Ad Reinhardt, David Zwirner Galleri, New York.            Bild 17. Ad Reinhardt, Abstract   
2013                                                                                                               Painting, 1963.                                                                                                                  
                                                                                                               
Reinhardt menade sig presentera konst som konst och ingenting annat. Han gjorden den 
renare och – tommare. Han följde Greenbergs formalism till sin extrema slutpunkt. Han 
menade att han målat den sista målningen. Härifrån är det omöjligt att gå vidare. Personligen 
har jag svårt att tro att Reinhardts svarta målningar är allvarligt menade. Trodde han 
verkligen att detta är konsthistoriens slutmål, dess fulländning? Eller är det en kritik av 
Greenberg? Reinhards beskrivning tenderar att svänga över till det absurda, eller 
humoristiska. Är det satir? Så här galet blir det!  
 
Men han kan mycket väl ha varit allvarlig. Denna konstens kollaps, motsvaras enligt mångas 
förmenade, av en motsvarande kollaps inom filosofin. Avsaknandet av en universell 
standard, en fast punkt, innebär ett utsläckande av all kommunikation från någonting utanför 
människan. Konsten kan nu sägas handla om, inte vad som finns i målningen, utan vad som 
inte finns. Därför har jag, i citatet ovan, markerat negationerna. Vad som är viktigt är vad 
som saknas. Det handlar om frånvaro, om tystnad.  
 
 
Den vita kuben 
 
Det har i konstvärlden länge pågått en diskussion om konstgalleriets och museets funktion. 
Den vita kuben33 blev ett begrepp. Varje målning skulle hängas så att varje målning blev 
fristående från allt runt omkring. Inga referenser till något annat.  
 
I en liten bok, betitlad Vad är ett museum? (2013), för de båda konstnärerna Allan Kaprow 
och Roberth Smithson en diskussion om det nutida museets roll. I en avslutande kommentar 
av Dan Karlholm (professor i konstvetenskap) citerar han Smithson:  
 

”Det dominerande ackordet utgörs av tystnad. […] Konsten tycks ha förbrukats eller 
uttömts. Konsten har försatts i ett tillstånd av apati. Tystnad råder. En posthistorisk avgrund 
avtecknar sig. Ytan är allt”34.  

 
Smithson har senare i diskussionen försökt anlägga en något positivare ton och säger sig 
trots allt finna någon slags meningsfullhet i meningslösheten. Han säger att han värdesätter 
det som ”inte händer”, (not happening). Han beskriver positivt mellanrummet och 
tomrummen mellan föremålen och han landar i en ”hyllning till tomrummet, som mer 
intressant i en konstinstallation än själva objekten.”35  
 
																																																								
33 Den vita kuben är ett utställningsformat som känneteckna av vita (neutrala) väggar, där konsten hängs upp 
med stora mellanrum för att verken skall isoleras från varandra och omgivningen. Verken skall tala för sig 
själva och avsaknaden av given kontext skall uppmuntra betraktaren till egna tolkningar av verken. 
34 Dan Karlholm. Vad är ett museum? Axl Books, Stockholm 2013, s. 27. 
35 Karlholm. Vad är ett museum? s. 35.  
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I direkt relation till ovanstående resonemang, finner jag en målning av William Anastasi, 
betitlad West Wall, mycket intressant. Jag vet inte om Anastasi och Smithson hade kontakt 
men målningen tycks vara ett materialiserat svar på Smithsons något provocerande tanke om 
mellanrummet mellan verken som mer intressant än själva konstobjektet. Anastasi målar 
helt enkelt av den, enligt Smithson, intressanta väggen och hänger upp målningen – på 
väggen. 
 

 
                                          Bild 18. William Anastasi. West Wall, 1967 
 
Det är svårt att bevara allvaret i konstbetraktandet. Den modernistiska konsten har nått ett 
”tillstånd av apati – tystnad råder”. Modernismens död brukar dateras till omkring denna tid, 
slutet av 60-talet, början av 70-talet. Därefter följer minimalism och postmodernism. 
 
 
Postmodernismen och dess dilemma. 
 
I den postmoderna tiden har konstruktivism, pluralism och det relativistiska, eller snarare det 
relationistiska36 tänkandet tagit över. Sanningsbegreppet är helt överspelat. ”Det finns ingen 
’sanning’, utan bara talrika konstruktioner av världen”, säger socialpsykologen Vivien 
Burrs.37  
 
Den franske filosofen Michel Foucault går till angrepp mot upplysningstraditionens 
förnuftstänkande. Den strävan efter kunskap, som varit kännetecknande för filosofin sedan 
antiken menar Foucault i själva verket är en strävan efter makt och kontroll. All vetenskap 
har stått i maktens tjänst. Allt avvikande eller hotande har stötts bort. Den s.k. fasta grunden 
för kunskap och moral var bara till för att legitimera statens och kyrkans maktutövning. 
Historia är något vi skapar genom våra beskrivningar. Det finns ingenting som är sant, inte 
ens olika vinklingar eller perspektiv är relevanta, då detta indikerar att det skulle finns en 
sanning att vinkla. Alla begrepp är konstruerade utifrån vissa syften och maktanspråk.  
 
Tankarna leder vidare till det som Jean-Francois Lyotard kallar ”det post-moderna 
tillståndet”.  Han menar att alla tidigare övergripande förklaringsmodeller, ”de stora 
berättelserna”, är döda. Religiösa, metafysiska eller ideologiska system med ambition till 
helhetsförklaringar av tillvaron är inte längre giltiga. Han talar om en ny hedendom där de 
stora berättelserna – med sanningsanspråk - ersatts av partiella, fragmentariska, subjektiva 
och tillfälliga ”sanningar”. Även vetenskapen, som det stora moderna projektet, har brutit 
samman. ”Avgörandet på det kunskapsteoretiska planet är frånvaron av en ’högsta instans’. 
I västerländsk filosofi har man tidigare föreställt sig existensen av ett yttersta 

																																																								
36 Allting kan bara beskrivas i relation till något annat och som en del av en större struktur eller konstruktion. 
37 Søren Kjørup,  Människovetenskaperna, Studentlitteratur AB, Lund, 2009, sid 321. (Citat från Vivien Burrs 
introduktions bok till ”socialkonstuktivism”).   
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sanningskriterium som skulle kunna ge ett högsta utslag vid alla oenigheter.”38 Lyotard 
menar att oenigheten finns mellan icke jämförbara diskurser, (begrepp inom ett 
ämnesområde). Varje område har sina egna regler och egna kriterier men någon 
övergripande ”meta-diskurs”, som skulle kunna döma över de andra, finns inte. 
Postmodernismen innebär en radikal pluralism. Man har gått från många olika uppfattningar 
om sanningen, till många olika ”sanningar”. 
 
Håkan Nilson säger att den pluralistiska, postmoderna, konstens uppkomst svarar mot en 
generell utveckling i samhället: 
 

”Det verkar därmed som om denna generella utveckling föregår den konstnärliga 
förändringen och att det är i detta sammanhang som den pluralistiska konsten måste 
förstås. Det postmoderna tillståndet skulle i så fall föregå förändringen i konstbegreppet, 
där man kan se det postmoderna konstbegreppet som ett resultat, eller som en del av det 
postmoderna tillståndet.”39  

 
Konsten har alltså anpassats efter tidsandan. Måleriet är överspelat, säger Arthur Danto, 
amerikansk konstteoretiker och filosofiprofessor, som 1984 utgav, The End of Art. Han 
menar att konsten har dött, då det inte längre råder någon iakttagbar skillnad mellan ett 
konstverk och alla andra typer av objekt. På samma sätt som att all helhet, alltings 
beständighet, alla fasta värden, i filosofins värld har upplösts och relativiserats, så sker 
samma sak inom konsten; Allting kan vara konst. Och det är konstteoretiker i den s.k. 
konstvärlden som bestämmer vad som är vad. Allt är således möjligt. Konsten kan inte 
längre legitimeras utifrån ett traditionellt konstbegrepp som bygger på estetik.  
 
Danto säger: ”Warhols Brillo Box liknar exakt brilloboxarna i butiken. Några fyrkantiga 
metallplattor utlagda på ett golv kan vara en skulptur men det kan lika gärna vara en 
golvbeläggning. Ett 200 kilos chokladblock kan vara ett konstverk, medan ett annat liknande 
block, helt enkelt är 200 kg chokad.”40 
 

”Vad som i slutändan gör skillnaden mellan en verklig brillobox och ett konstverk som 
består av en brillobox, är en viss konstteori. Det är teorin som införlivar den i 
konstvärlden, och ser till att den inte uppfattas som det vardagliga föremål den i 
verkligheten är.[…] Warhols Brillo Box kunde inte ha varit konst för femtio år sedan. 
[…] Världen måste vara redo för vissa saker, det gäller konstvärlden så väl som den 
verkliga. […] Vi är i pluralismens era […] när en riktning är så god som en annan.”41 

 
Danto menar alltså att konsten inte har överlevt denna övergång till att bli ”vad som helst”. 
Och många menar att filosofin inte har gjort det heller.42  
 
Den danske professorn i humanioras vetenskapsteori, Søren Kjørup, tycks mena att det 
konstruktivistiska förhållningssättet är fullt av motsägelser. Konstruktivisten säger; ”All vår 
kunskap om verkligheten är konstruerad, istället för en avspegling av den”. Han kallar detta 
för en anti-essentialistisk hållning. Men, säger han, man hamnar lätt i en motsägelse. Om man 
																																																								
38 Nordin, Filosofins historia, s. 536. 
39 Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, Parajett AB, Sollentuna, 2000, s. 27. 
40 Arthur Danto, The end of Art, a Philosophical Defence, s. 129. Hämtat från J-Stor: 
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1407250/mod_resource/content/1/Danto%20-
%20A%20philosophical%20Defense.pdf 
41 Arthur Danto, The Journal of Philosophy, Volume 61, Issue 19, American Philosophical Association, 
Eastern Division Sixty-first annual Meeting (Okt. 15, 1964) 571 – 584. (Hämtat från J-store: 
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/visualarts/Danto-Artworld.pdf) 
42 Se t.ex. en artikel i DN, från 150322, med rubriken Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en 
antiintellektuell avgrund, undertecknad av bl.a. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi, Sthlm Universitet. 
(http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/) 
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menar att världen bara existerar som en mångtydig, flytande och kaotisk konstruktion, så är 
detta påstående i sig ett essentialistiskt påstående om hur världen faktiskt ser ut43.  
 
Han föreslår då att man skiljer på teori och praktik. En mer realistisk hållning skulle vara, 
fortsätter Kjørup, att påståendet om att världen är flytande, bara är en språklig konstruktion, 
inom en bestämd diskurs, nämligen den filosofiska. I teoriernas värld är många slutsatser 
möjliga men de som forskar praktiskt måste hela tiden förhålla sig till sanningsbegreppet. 
”Sanningen kommer vi aldrig ifrån”. Han säger vidare: ”Hur mycket man än vill bestrida 
möjligheten att uppnå sann kunskap, kan man inte undgå att förutsätta att detta låter sig 
göras”44. Kjørup är ju själv en teoretiker, som kommer med påståenden med krav på sanning. 
”Varför annars skriva dem?”, säger han. 
 
Om vi tar fasta på Rauschenbergs intention, att göra konst i ”glappet mellan konst och liv”, 
kan man göra följande reflexion, gällande konstruktivismens tillämpning i det verkliga livet:  
  
I konstvärlden är det postmoderna konstruktivistiska förhållningssättet ofarligt. Det blir bara 
föremål för intressanta debatter i kulturtidskrifter och inom konstvärlden. Men i praktiken kan 
konsekvenserna bli förödande. Är föreställningen om alla människors lika värde bara en 
social konstruktion, som kan bli föremål för omröstning? Har förintelseförnekare, som ser 
förintelsen som ett judiskt påhitt för att motivera staten Israel, lika rätt, då deras beskrivning 
av historien bara är från ett annat perspektiv eller från en annan kulturell kontext? Fanns det 
häxor på 1600-talet? De som levde då uppfattade att så var fallet. 
 
Kjørup säger vidare att konstruktivismen måste hållas i schack av verkligheten själv. Blir 
konsekvenserna uppenbart tokiga, måste teorin backa. Och detta är konstruktivismens 
uppenbara dilemma: Om ”verkligheten” ska vara en måttstock för hur långt man kan driva det 
konstruktivistiska synsättet, så tillskrivs verkligheten objektiva egenskaper, oberoende av oss 
människor, vilket ju motsäger själva konstruktivismens kärna. 
 
Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859 - 1938), tycks redan på sin tid varit inne på 
likartade tankar, fast då gentemot materialismens oförstående för människans andliga behov: 
”Livs-världen (den vardagliga verkligheten) är ’förteoretisk’, den föregår vetenskapen och 
utgör en förutsättning för all vetenskap. Vi måste kunna orientera oss i vardagsverkligheten 
innan vi kan upptäcka den världsbild som skapas genom vetenskapliga teorier”.45 
 
Stanly Fish, litteraturprofessor, beskriver konstruktivismens paradox som att 
konstruktivismen har gett oss ett nytt fundament för vår kunskap, medan konstruktivismen, i 
sig själv, inte har något bestämt fundament för någonting som helst.46 
 
Det är i denna kulturmiljö som den postmoderna konsten utvecklas. Det är inte svårt att se ett 
direkt samband mellan konstruktivismens syn på världen som en ”mångtydig, flytande och 
kaotisk konstruktion” och den konst som Danto beskriver som ”omöjlig att definiera och 
omöjlig att skilja från icke-konst.” Alltså; ”Genom kulturen förstår vi konsten och genom 
konsten förstår vi kulturen”. Estetiken avspeglar en världsbild. 
 
 
 
 

																																																								
43 Søren Kjørup, Människovetenskaperna, Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 334. 
44 Kjørup. Människovetenskaperna, s. 343 
45 Nordin, Filosofins historia, s. 496. 
46 Kjørup. Människovetenskaperna, s. 346 
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AVSLUTNING 
 
 
Svar på ursprungliga frågeställningar. 
  
– Varför talar man om den klassiska konsten som ”den sköna konsten”? 
 
Konsten skulle vara ett återsken av gudomlig skönhet, godhet och sanning. 
Alberti, Bellori, m.fl. utgick ifrån en ideell världsbild. Och från en aldrig ifrågasatt sanning 
om existensen av ett skaparväsen, utanför människan och det jordiska. I denna transcendenta 
värld, finns ursprunget till det som vi kallar högre värden. Det fanns en ”högsta instans, ett 
yttersta sanningskriterium som skulle kunna ge ett högsta utslag vid alla oenigheter.” Alltså 
det som Lyotard menar nu har försvunnit.  
 

”…den estetiska skönheten är intimt förbunden med sanningen, eftersom den 
korresponderar med och reflekterar en gudomlig idévärld bortom den materiella 
världens ofullkomliga och tillfälliga sken.”47  
 
 

– Varför talar man om den moderna konsten som oestetisk, provokativ och ibland stötande? 
 
Den moderna konsten återspeglar den nya tidens sekulära världsbild, där alltings kärna och 
essens har reducerats till ingenting annat än materia, samt fysiska, kemiska och biologiska 
processer. Gud och människan har bytt plats. Gud har inte skapat människan, människan har 
skapat Gud, som en projektion av allt hon högaktar. (Ludwig Feuerbach). Det goda, det 
sköna, det sanna, kom att sakna en förankring i någon objektiv verklighet utanför människan 
själv och förlorade därmed sin giltighet, som något mer än föränderliga sociala 
konventioner.  
 
Konsten återspelar denna succesiva reduceringsprocess, från helhet, från det evigt 
beständiga, till det flyktiga, tillfälliga. 1900-talets avant-garde-konstnärer ville särskilt 
framhäva det nya i förhållande till det gamla, varför det som kunde framställas som motsats 
till det gamla, det skräpiga, det alldagliga, det fula, särskilt framhävdes.  
 
 
– Vilka är de ”högsta värden och sanningar” som Carol Duncan menar att vår tids 
katedraler, våra konstmuseer, förkunnar? 
 
Duncan menar att ”den nya tiden” tar sin början med upplysningen, ”då kyrkan och religiösa 
föreställningar ersattes av sekulära, mer rationella och vetenskapliga, sanningar”. Det kan 
låta som en positiv beskrivning i upplysningstänkandets anda, men det finns starka skäl att 
ha betänkligheter mot Duncans beskrivning av den nya sekulära världsbilden som rationell 
och vetenskaplig. Det kan stämma när det gäller naturvetenskaperna men knappast när det 
gäller uppfattningen om människans sanna natur och existentiella villkor. Det som ena 
stunden ansetts som högsta vetenskap har i nästa stund kastats över ända.  
 
De flesta av de ”trossatser” som modernismen har förkunnat har nu övergivits. Ingen tänker 
idag, som surrealisterna, och kanske även expressionisterna, att hoppet för mänskligheten 
står att finna i vårt undermedvetna driftsliv. Få tror som Mondrian, att ”när den ’universella 
skönheten’ har inympats i livets alla aspekter, kommer detta att föra in balans och renhet i 

																																																								
47 Hans Hayden, Modernismen som institution, s. 68. 
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vår värld och tillvaro”.48 Jean Paul Sartre tog själv avstånd från existentialismen innan han 
dog, 1980.49  
 
Till vänster om ingången till Moderna Museet i Stockholm finns ett citat av August 
Strindberg, skrivet på väggen. Texten är en konstinstallation i neon av den amerikanske 
konstnären Joseph Kosuth. 
 

”Den Okände: Har ni läst mina skrifter? Damen: Ni vet ju att jag läst dem, att jag har er att tacka 
för min uppfostran till frihet och tro på människorätt och människovärde! Den Okände: Då har ni 
ej läst de sista böckerna ...” 

 
Något oroande ligger i ”den okändes” svar, om att de sista böckerna tycks förkunna något 
annat än, frihet, tro på människorätt och människovärde.   
 
Det är knappast troligt att avsikten med citatet är att förbereda besökarna på att här inne 
förkunnas något annat än dessa klassiska värden. Men oavsett avsikten tycker jag det är en 
fullt möjlig tolkning, då ”de sista böckerna”, kan inkludera, inte bara den kommande 
litteraturen, utan kulturutbudet i sin helhet. Alltså ännu en något dyster profetia över den 
kommande modernismen, denna gång av Strindberg.  
 
 
- Vilka svar på de två första frågorna kan formuleras utifrån ett livsåskådnings- eller ett 
idéhistoriskt perspektiv? 
 
Svaret på denna fråga finns inbakat i de tidigare. Jag vill tillägga följande:   
De båda tyska filosoferna Max Horkheimer och Theodor Adorno säger att upplysningstidens 
hyllande av det mänskliga, det upplysta, är någonting som nu slår tillbaka mot människan 
själv.50 Avsaknandet av en fast punkt, en universell standard, har lett till att det inte längre 
finns några tabun och inte heller någon känsla av vördnad eller helighet inför något större än 
oss själva. Tillvaron är avmytologiserad eller avförtrollad, för att använda Max Webers 
uttryck; allting går att förklara vetenskapligt och rationellt. Universum har tystnat. Och ”den 
stora tystnaden” tycks ha blivit ett återkommande tema i den moderna – och även den 
postmoderna konsten; John Cage tysta musik, Rauschenbergs vita målningar, Reinhards 
svarta kvadrater, Smithsons ovan beskrivna tankar och Anastasis West Wall, är bara några 
exempel på detta.  
 

 
                                  Bild 19. Cornelia Parker, Perpetual Cannon, 2004 
 
																																																								
48 Stokstad, Art History, s. 1052. 
49 Nordin, Filosofins historia, s. 514. 
50 Nordin, Filosofins historia, s. 526. 
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Den brittiske konstnärinnan Cornelia Parker har i sitt verk Perpetual Canon från 2004, tagit 
c:a 60 blåsinstrument av det slag som används i brassband; trumpeter, kornetter, saxofoner, 
etc. Hon har låtit köra över dessa med en ångvält, gjort dem platta, och berövat dem 
möjligheten att ljuda på det sätt som de ursprungligen var skapta för att ljuda. De har för 
alltid tystnat. Hon har, om man så vill, tagit andan, (det andliga), ur dem. Belysningen är satt 
på sådant sätt att skuggor faller på väggen bakom. En recensent skriver att de ursprungliga 
musikerna är försvunna, publiken är de enda levande, vars skuggor blandas med 
instrumentens skuggor, som en tyst spökorkester.  
 
 
Slutsats. 
 
Min egen slutsats om den moderna konsten är att den är just sådan den måste vara, givet 
tidsandan. Det är lätt att finna argument för en pessimistisk syn på den moderna tiden, för en 
kultur i upplösning och förvirring, etc. Man kan värdera denna kultur i förhållande till olika 
personliga ideal och livsåskådningar. Men konsten bör värderas i förhållande till kulturen. 
”Genom konsten förstår man kulturen och genom kulturen förstår man konsten.” Om 
konsten, dvs. den konst som införlivats i den konstnärliga kanon, skall avspegla sin samtid, 
är min slutsats att den fullgör sitt syfte. Den är och har varit under modernismens era, och 
fortfarande, mycket påtagligt en spegling av sin samtid.  
 
Att längtansfullt blicka tillbaka till forna tiders s.k. guldåldrar, antiken, renässansen, är 
meningslöst, säger Kandinsky: 
 

”Vi kommer aldrig att kunna känna och uppleva som forntidens greker. Och av det skälet 
kommer ingen av våra försök att tillämpa de grekiska principerna – inom skulpturen, t.ex. – 
att leda till något mer än en yttre, formell likhet. Sådana verk förblir själlösa för alla 
tider.”51  

 
Slutligen; Konsten har inte dött. Människan är obotligt kreativ. Samtidskonsten, är oerhört 
livfull och innovativ. Såsom mer fristående från teorier och pekpinnar, tycks den ha blivit 
mer kreativ, överraskande och inte minst underhållande. Men den är fortfarande idé-baserad, 
i betydelsen att den avser att bära en filosofisk tanke, någon form av ”statement”, som skall 
åskådliggöras.  
 
Piero Manzonis Pedestal of the world, gjordes redan 1961, men är ett bra exempel på ny 
”tanke-konst”.   
 

																																																								
51 Wassily Kandinsky, Om det andliga i konsten, (övers. Ulf Linde och Sonja Martinsson). Konstakademins 
skriftserie nr. 1, Stockholm 1969 (1911), s. 15. 
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              Bild 20. Piero Manzoni. Socle de Monde, (The Pedestal of the World), 1961. 

 
Då konstbegreppet utvidgades så till den grad att ingen skillnad längre fanns mellan konst 
och allt annat, valde Manzoni att ställa ut hela värden, som en ”ready-made”. Piedestalen är 
vänd upp och ner, sett från vårt mänskliga perspektiv, men i universum finns inget upp och 
ner. Hela världen vilar på piedestalen som ett gigantiskt konstverk. Och åskådaren blir 
obönhörligen en del av konstverket. Tanken blir tydligare om vi ställer oss på huvudet. Den 
mindre texten är en hyllning till Galileo, han som förflyttade jorden från centrum av allt, till 
ett av många (konst-) objekt i universum.  
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