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 Innehåll: 

This study consists of an analysis of the artwork Conversazioni, by the artist Oliviero Rainaldi. It is a 

monumental bronze sculpture  situated in Rome, Italy, portraying the pope John Paul II. The initiative for the 

monument honouring the late pope was taken for the official celebrations of his beatification in 2011. This 

contemporary artwork is executed in a stylized form with very few details. The study aims to put in evidence the 

multiple layers of meaning which can be found, in opposition to the visible simplicity of its shape. The major 

narrative context emerges through an in- depth investigation of possible interpretations. This pope had a well 

known devotion to the Virgin Mary, a character strongly connected with the concept of mercy, being 

mercifulness a characteristics of Cristian faith. The artist has expressed this concept by focalizing on the opened 

cloak of the pope referring to the Virgin of Mercy, a Marian model of medieval origin. Furthermore it is possible 

to find and interpret other biblical quotations.  

The theoretical framework consists in the one built around the art historian Erwin Panofsky’s iconographical 

three-step method. Referring to Panofsky this study could best be classified as an iconological analysis since  the 

intrinsic meanings of  rather vague and complicated  symbolisms have been sought. The method has consisted in 

field studies of the sculpture and its context as well as literature studies in order to create a background for major 

comprehension of the subject. An interview with the author of the artefact has also been made. 

The work became immediately heavily critiziced in mass media both because of its supposedly unflattering 

shape and the  lack of resemblance with the portrayed person. The debate came to the point where the artist 

agreed to modify it. The study contains opinions from both people and institutions collected from  italian 

newspaper articles written after the unveiling of the statue.  An attempt has been done to try to better understand 

the negative reception it received. The answers can only be suppositions. Nevertheless, some valid hypothesis 

can be formulated: contemporary artworks easily seem out of context in Rome since they are quite unfrequent; 



The pope’s statue is out of context twice, being one of its kind in a profane and in modern history anticlerical 

environment; the iconography is not easily readable for an average beholder, a circumstance that could contribute 

to the initial low grade of comprehension;  The statue doesn’t live up to people’s expectations of likeness; John 

Paul II  is not immediately recognizable which is experienced by the viewer as disturbing as it is dealing with an 

homage to a famous person. It seems though, that the appreciation of it, after overcoming the initial 

disappointment, generally has grown. A plausible theory is that the sculpture Conversazioni however, manage to 

visualize universally valid religious concepts such as mercifulness and protection, a welcoming gesture readable 

and perceptible to everyone.  
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1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INLEDNING............................................................................................................................... 2 

1.1 Ämnesval .............................................................................................................................. 3 

1.2 Syfte ...................................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................................................... 4 

1.5 Tidigare Forskning .............................................................................................................. 4 

1.6 Teori ...................................................................................................................................... 5 

1.7 Metod .................................................................................................................................... 6 

1.8 Material ................................................................................................................................ 6 

2 UNDERSÖKNING..................................................................................................................... 7 

2.1 Johannes Paulus II, vem var han? ..................................................................................... 7 

2.2 Jungfru Marias betydelse inom kristendomen ................................................................. 9 

2.3 Roms monumentpolitik under tiden efter Italiens enande ............................................ 12 

2.4 Andra påvemonument, historiskt och i nutid. ................................................................ 14 

2.5 Den geografiska kontexten: Stazione Termini ................................................................ 15 

2.6 Den katolska kyrkans inställning till modernistisk och postmodern konst ................. 16 

2.7 Oliviero Rainaldi, upphovsmannen till statyn Conversazioni ...................................... 16 

2.8 Kvalitativ analys av: Conversazioni  av Oliviero Rainaldi, invigd 18 maj 2011 ......... 17 

2.8.1 Originalversionen:  Observationer på denotativ nivå ............................................ 18 

2.8.2 Modifieringarna ......................................................................................................... 19 

2.8.3 Observationer på konnotativ nivå ............................................................................ 20 

2.9 Hur skulpturen mottogs .................................................................................................... 22 

2.10 Referat från intervju med Oliviero Rainaldi .............................................................. 23 

3 SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 25 

4 AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................................... 26 

5 KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING..................................................................... 30 

5.1 Tryckta källor: ................................................................................................................... 30 

5.2 Elektroniska källor ............................................................................................................ 31 

5.3 Muntliga källor .................................................................................................................. 33 

6 BILDFÖRTECKNING ............................................................................................................ 33 

 

 



 

2 

 

1 INLEDNING  

Under de senaste  åren har jag haft förmånen att i mitt arbete eskortera människor runt i staden Rom 

med  alla dess sevärdheter.  Den eviga staden är som känt fylld av konstskatter från antiken och 

framåt men har jämfört med andra världsmetropoler en försumbar  andel moderna verk i sin 

offentliga utsmyckning. I de flesta fall rör de sig om temporära installationer i historiska miljöer 

som exempelvis vid Colosseum och på Palatinens kulle1. Människors reaktioner på dessa konstverk 

upplever jag ofta som ganska svala, i stark kontrast till uppskattningen som kommer den äldre 

konsten till del. Perceptionen av de moderna verken syns vara att de inte riktigt hör dit medan  

konstverk och utsmyckningar från antik- renässans- och barock inte uppfattas som offentlig konst 

utan en naturlig del av stadens urbana inredning och som sådan inte ifrågasatt. 

Ett kontemporärt konstverk har genom sitt  okonventionella uttryck en förmåga att  skapa debatt2. 

Än större kan polemiken bli när det rör sig om ett monument ad personam av vilket vi av tradition 

förväntar oss en hög grad av naturalism,  en typ av  avbildning som den samtida konsten inte alltid 

levererar.  

Bild 1: Statyn välsignas framför Terministationen 

 

Föreliggande uppsats behandlar statyn till påven Johannes Paulus II:s minne. Den presenterar en 

avbildning som är starkt stiliserad och som inte kan anses vara porträttlik. Verket är vid första 

                                                 
1 Ett bra exempel är utställningar som hållit i Forum Romanum och Palatinens arkeologiska park: From Duchamp to 

Cattelan, contemporary art at the Palatine, www.electa.it 
2 Konstnären Giuseppe Carta placerade ett enormt granatäpple framför Colosseum som drog på sig konstvärldens kritik. 

www.artribune.com 
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anblicken essentiellt men visar sig vid närmare undersökning  härbärgera ett otal meningslager och 

budskap. Det visar sig  trots sin skenbara enkelhet vilja kommunicera med betraktaren på flera 

nivåer, men för att kommunikationen ska fungera utöver det omedelbara visuella intrycket  krävs en 

viss insats av betraktaren. Det  krävs förutom att vi stannar upp och begrundar det  också att vi 

besitter vissa kunskaper och en viss kulturell bakgrund. (Bild 1). 

Verket  är en minnesstaty i brons utförd av konstnären Oliviero Rainaldi och går under namnet 

Conversazioni.  Det utfördes på initiativ av en religiös välgörenhetsorganisation vid namn  

Fondazione Silvana Paolini Angelucci Onlus3 vilken också bekostade gjutningen.  Konstnären som 

enligt egen utsago är en stor beundrare av påven Wojtyla utförde arbetet utan honorar och verket  

donerades till staden Rom i samband med påvens saligförklaring år 20114.  När det avtäcktes den 18 

maj 2011 blev kritiken, inte minst från religiöst håll, så kraftig att konstnären nödgades montera ner 

skulpturen och modifiera den5, vilket kan anses vara en extremt ovanlig åtgärd. Dessa skeenden har 

väckt intresset för att uppnå förståelse för de djupare betydelselager som kan utläsas ur verket 

ifråga.       

I föreliggande fall finns starka referenser till bibliska citat och figurer vilket jag kommer att 

argumentera för. I synnerhet till jungfru Maria där paralleller dras med en specifik stilistisk modell 

vid namn Skyddsmantelmadonnan, en idag relativt sällsynt  mariansk bild av medeltida ursprung. 

Intressant är också att undersöka om minnesstatyn samtidigt kommunicerar både  personspecifika 

egenskaper och universella budskap. 

1.1 Ämnesval 

Uppsatsen kommer att behandla ett konstverk som väckt mitt intresse av två huvudsakliga 

anledningar. Dels för att det på grund av sin stilistiska särart och utpräglade kontemporära uttryck 

sticker ut i den romerska stadsbilden och dels för att det att det dragit på sig en hel del kritik och i 

och med det hamnat i en offentlig debatt om sitt estetiska värde. Den intuitiva känslan att skulpturen 

bar på rikt inre liv bortom den påvra gestaltningen avgjorde valet. 

1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att analysera skulpturen, dess placering och dess ikonologiska 

budskap. Jag anser att det också är relevant att redovisa de reaktioner av oförståelse, ibland 

gränsande till antipati som verket mötts av.  Syftet blir därmed också att undersöka konstnärens 

intentioner och hur de motsvarar betraktarnas reaktioner såsom de refererats i massmedia. 

                                                 
3 www.fondazionesilvanapaolini.it 
4 www.silvanapaolini.it/donazione-a-roma-capitale-di -una-statua-raffigurante-il-beato-giovanni-paolo-ii 
5 Corriere Della Sera>Roma>La statua del papa a Termini sarà salvata da restyling 
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Intentionen är att diskutera runt de betydelsebildningar som uppstår omkring ett specifikt offentligt 

verk och att synliggöra det som eventuellt finns bakom ytan. 

1.3 Frågeställningar 

Skulpturen ifråga är starkt stiliserad och kan därför synas enkel att tolka. Men vilka är skulpturens 

budskap? Är de flera, i den mening att mer än ett budskap kan utläsas eller tolkas in? Finns det flera 

betydelselager? Vad kan vara anledningen till det det kyliga mottagande skulpturen fick? Handlar 

det om kontexten, är ikonografin otydlig eller okänd? Vilka var konstnärens intentioner. Går 

meningsbildningarna  fram?  

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer att begränsa mig till staden Rom och mer specifikt till påvestatyn avbildande Johannes 

Paulus II. Historiskt blir det av naturliga skäl också nödvändigt att begränsa sig och jag håller mig i 

detta avseende inom perioden från Italiens enande och fram till våra dagar, förutom med ett fåtal 

undantag nödvändiga för berättelsen. 

1.5 Tidigare Forskning 

Om Roms monument från antiken och fram till Italiens enande har naturligtvis spaltmil skrivits. 

Mycket lite dock om monumentalkonst från Italiens enande och fram till våra dagar.Vad  gäller 

Rom finns ett översiktsverk med namnet L’ombra dei grandi  monumenti e politica monumentale a 

Roma 1870-1895, av de svenska forskarna Lars Berggren och Lennart Sjöstedt6 som behandlar 

tiden efter det att Rom blivit införlivat i det då  nyligen enade Italien. Det finns en del forskning 

gällande offentlig nutidskonst. Ett svenskt exempel är Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling7. En 

bok som tar upp senare publik konst i Italien är L’arte pubblica nello spazio urbano8.Om 

påvestaten, påvarna i allmänhet och om Johannes Paulus II i synnerhet finns en extensiv litteratur. 

Förutom de skrifter som Vatikanstaten gett ut finns en bok skriven av två jounalister, italienaren och 

Vatikankännaren Marco Politi tillsammans med Carl Bernstein, känd från Watergateskandalen, His 

Holiness9. Nyhetsrapporteringen om de olika faser som verket ifråga gått igenom har varit 

omfattande. Enligt konstnären själv har hundratals artiklar skrivits om verket runt om i världen, en 

uppgift som dock är svår att kontrollera. Om vi begränsar vi oss till Italien kan konstateras att  ett 

stort antal tidningsartiklar i ämnet publicerats, de flesta med fokus på den kritik  verket varit 

föremål för.  Jag har inte hittat någon tidigare vetenskaplig forskning om skulpturen Conversazioni. 

                                                 
6 Berggren Lars, Sjöstedt Lennart,1996. L’ombra dei grandi monumenti e politica monumentale a Roma 1870-1895, 

Artemide Edizioni, Rom. 
7 Sjöholm Skrubbe Jessica,2007. Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 

och rumsliga situationer, Makadam Förlag, Göteborg  
8 Birozzi Carlo, Pugliese Marina, 2007. L’arte pubblica nello spazio urbano, Mondadori, Rom  
9Politi, Marco, Bernstein, Carl 1996. His Holiness, Dobleday, London 
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1.6 Teori  

För den typ av verk som här ska analyseras kan både ikonografin och semiologin utnyttjas som 

tolkningsteorier. Båda teorierna adresserar ett konstverks meningsproduktion och hjälper oss att 

komma igenom dess olika betydelselager. Med ikonografi menas studiet av bilder. 

Den tyske konsthistorikern Aby Warburg (1866-1929) kritiserade formalismen och menade att 

reducera ett verk till en helt formalistisk fråga var en såväl begränsande som nedvärderande 

inställning. Han ansåg att konstverk var ikoner mättade med betydelser de inte kunde lösgöras från, 

eftersom de var  på många sätt knutna till det samhälle och den kultur inom vilka de producerats10. 

Hans lärjunge Erwin Panofskys namn har kommit att förknippas med den tolkningsmetod i tre steg 

som han utvecklade för att extrahera den mening och de symboler i ett konstverk som ligger 

försänkta bortom det rent visuella. Trestegsmodellen består i en pre-ikonografisk beskrivning, en 

ikonografisk analys och en ikonologisk tolkning    Den enklaste nivån består i att identifiera vad 

som kan ses visuellt utan referenser till andra källor, alltså en formalanalys eller en kvantitativ 

analys.  Den andra nivån går ut på att känna igen och identifiera de figurer och den historia som 

verket kan tänkas berätta. Här identifieras också symboler och allegorier, vilka ofta är specifika för 

en viss kultur. På den tredje nivån tolkas dessa motiv, symboler och allegorier i sin sociala och 

kulturella kontext,vilket ger möjlighet till förståelse på ett djupare plan. Man tar då med i 

beräkningen ytterligare faktorer som när och var verket utfördes, den artistiska stil som gällde vid 

tiden för tillkomsten. Konstnärens intentioner och personliga stil är också viktiga element som 

inkluderas i tolkningen. Ikonografi och ikonologi utvecklades som en metod för att analysera 

renässanskonst och kräver goda kunskaper i symbolism11.  

Här kommer vi osökt in på semiotiken som konstteori och analysmetod. Semiotiken utvecklades 

från början för litteraturen och används ofta i reklamsammanhang och i litteraturstudier. Man tolkar 

tecken och symboler för att medvetandegöra och synliggöra processen mellan den som har gjort 

bilden och den som betraktar bilden. Avsikten bakom bilden analyseras och på vilket sätt och varför  

man blir påverkad eller provocerad av den. Man använder begreppen denotationer som står för 

grundbetydelser och konnotationer som står för bi- eller medbetydelser. Man talar också om privata 

betydelser- erfarenheter som påverkar betraktarens sätt att uppfatta bilden.12 

                                                 
10D’Alleva, Anne,2012. Methods &Theories of Art History, Laurence King Publishing Ltd, London  
11 Panofsky, Erwin,1939. Studies in Iconology: Humanistic themes in the art of the renaissance, Oxford University 

Press, New York, s.14-15. 
12 Barthes, Roland, 1964.” Rhetoric of the Images”, Encyklopedia of semiotics, red. Paul Bouissac, Oxford University 

Press, New York. s.160 
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Den semiotiska teorin och den ikonologiska har likheter med varandra. Båda handlar om att 

identifiera en bilds grundbetydelse, denotation, för att sedan gå in på dess merbetydelse det vill säga 

dess konnotation. Denotationen motsvarar den första nivån i Panofskys trestegsmodell medan den 

andra och den tredje nivån motsvaras av semiotikens konnotation. 

Föremålet för min undersökning är visserligen bara sju år gammalt men med de referenser med 

rötter i medeltid och renässans som det visar sig  ha anser jag att det kvalificerar sig för ett teoretiskt 

förhållningssätt som är i grunden är ikonografisk och ikonologiskt även om jag kommer att använda 

mig av de semiotiska termerna  denotation och konnotation.  

1.7 Metod 

Jag kommer att använda en kvantitativ/ kvalitativ analys metod för att få svar på frågeställningen. I 

fall som detta då grundtanken är att verka för  en mer djupgående  förståelse för ett specifikt 

konstverk är en dylik metod lämplig. 

Den finsk-svenske kulturvetaren Harry Järv beskriver på ett för oss belysande sätt distinktionen 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod vid studier av konst. Ett citat ur en av hans essäer lyder:  

En enbart kvalitativ analys av ett så specifikt kvalitetsobjekt som ett konstverk måste uppenbarligen vara otillräcklig eller 

rentav förfelad. Dilemmat att kvaliteten inte är direkt åtkomlig för vetenskaplig forskning kan emellertid inte lösas utan att den 

enskilda människan tas som utgångspunkt. Detta utgångsläge måste givetvis vara godtyckligt valt även om motiveringen kan 

vara mer eller mindre övertygande. Värderingar är oundvikliga och det är inte heller önskvärt att de förkastas, men de har 

ingen absolut allmängiltighet och därför bör värdenormerna redovisas13. 

För att besvara uppsatsens frågeställning har jag använt mig av formalanalys/kvalitativ analys, 

semiologisk analys, intervju med konstnären Oliviero Rainaldi, litteraturstudier, studier av medialt 

material såsom tidningsartiklar och webbsidor, observationer av verket på plats.  

1.8 Material 

Vatikankännaren Marco Politi har skrivit den ingående biografi som använts, tillsammans med 

Vatikanstatens hemsida14, för beskrivningen av påvens liv och gärning.Vad gäller den religiösa 

symboliken och ikonografin har Per Beskows bok Maria i kult konst och vision15 varit 

grundläggande tillsammans med boken Ora Pro nobis av den engelska konstprofessorn Catherine 

Oakes16. Jag har också studerat de många italienska internetsidor som intresserar sig för mariologi, 

det vill säga studier om Mariakulten17. Jag har personligen intervjuat  Olivier Rainaldi och använt 

hans beskrivningar av sin konstnärsgärning i allmänhet och det undersökta verket i synnerhet som 

                                                 
13 Stolt,Carl-Magnus,2003.  Medicinen och det mänskliga, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, s.69-70. 
14 w2.vatican.va 
15 Beskow,Per,2014. Maria i kult, konst, vision, Artos&Norma Bokförlag, Skellefteå. 
16 Oakes, Catherine,2008. Ora Pro Nobis, Harvey Miller Publishers, London. 
17 Det finns ett stort antal webbsidor i ämnet. Ett exempel är:www.latheotokos.it 
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underlag för min analys. Har läst de artiklar som publicerades i italienska pressen i samband med 

verkets invigning, omarbetning och slutversion där både konstvärldens och allmänhetens reaktioner 

refereras. Det handlar både om utdrag ur de stora italienska papperstidningarna som La Repubblica 

och L’Osservatore Romano och nättidningar som exempelvis Romatoday.it18. För att utreda 

kontexten har boken La stazione e la città använts, skriven av en grupp arkitekter där Lucio 

Altarelli, universitetsprofessor i ämnet ingår19.Konstverket i sig och platsen där det är lokaliserat 

har varit material för observationerna in situ. Till sist,den kanske viktigaste källan, den som givit 

mig en bakgrund till hela den historiskt komplexa situation som Roms  monument utgör en del av, 

är återigen Lars Berggren och Lennart Sjöstedts bok L’Ombra dei grandi monumenti e politica 

monumentale a Roma 1870-1895. 

2 UNDERSÖKNING  

2.1  Johannes Paulus II, vem var han? 

För att få förståelse för objektet för föreliggande uppsats börjar jag med en  biografi  rörande påven 

Johannes Paulus II (1920-2005) den kände person som verket ämnar vara en hyllning till. (Bild 2), 

Bild 2: Påven Johannes Paulus II 

Påven Johannes Paulus föddes som  Karol Wojtyla i Wadowice i 

Polen år 1920. Han blev redan som liten moderlös och växte upp 

under enkla förhållanden med endast sin far emedan en syster 

dött som liten och en äldre bror gått bort i unga år. Familjen var 

mycket religiös och Karol bestämde tidigt i livet att han ville bli 

präst, vilket varit den framtid hans mor drömt om för honom. 

Han tog sin prästexamen år 1949 och efter det gick hans 

ecklestiastiska karriär snabbt framåt20.  

På några få år avancerade han från präst via biskop i Krakow till 

kardinal år 196721, vilken han förblev fram till 1978 då han blev 

vald till aposteln Petrus efterträdare på den Heliga Stolen.  Det 

var då första gången sedan 1523 som en icke-italienare tillträdde 

påveämbetet. Han ansågs vara en mycket lärd man, både teologiskt och filosofiskt bildad och 

behärskade dessutom många språk.  

                                                 
18 Artiklarna i fråga kommer att redovisas i noterna till rubriken 2.9, Allmänhetens mottagande. 
19Altarelli, Lucio et.al,1997. La stazione e la citta, riferimenti storici e proposte per Roma, Gangemi Editori, Roma.  
20 Politi, His Holiness, ss.17-21.  
21 Politi, s.87. 
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Den romerska katolska kyrkans negativa hållning gällande frågor som abort, preventivmedel och 

homosexualitet är allmänt känd, en konservativ teologisk linje som Johannes Paulus fortsatte att 

driva22. Samtidigt var han intresserad av religionsfrihet och ägnade stor kraft åt det ekumeniska 

arbetet. Han var så vitt det är känt den första påve att besöka ett synagoga och en moskè. Redan 

under sin tid som biskop blev han en viktig figur i den modernisering av den katolska kyrkan som 

det Andra Vatikankonciliet innebar med en uppdatering och ett uppmjukat förhållande till andra 

världsreligioner23. Konciliet är ansett som ett av århundradets viktigaste kyrkomöten och hölls 

mellan 1962 och 196524. 

Johannes Paulus var den mest vittberesta påven av alla sina föregångare med ett par hundra 

statsbesök i 125  länder under sina 26 år på stolen. Han var den förste påve som i modern tid besökt 

Sverige där han höll mässa i Stockholmsarenan Globen  och besökte den Heliga Birgittas minne i 

Vadstena25. Han visste att använda media till sin fördel och blev känd för sina många massmediala 

framträdanden vilket bidrog till att ge påveämbetet en  modernare och mer utåtriktad karaktär. 

Denne påve har beskrivits som en man med en enorm karisma som visste hur man hänförde en 

folkmassa med leenden, gester och stor närvaro. En man som förutom att sprida det religiösa 

budskapet önskade vara en talesman för mänskliga rättigheter. Det tog sig bland annat uttryck i  

hans stöd till  den polska politiska rörelsen Solidaritet26. 

Han fick med åldern allt större problem med hälsan. Bland annat led han svårt av Parkinsons 

sjukdom och 2005 gick han bort, 85 år gammal. 

Johannes Paulus hade under hela sin regeringstid som påve åtnjutit en enorm popularitet vilket inte 

minst visade sig vid hans begravning i Peterskyrkan där ett stort antal av världens statsöverhuvuden 

och hundratusentals pilgrimer samlats för att övervara ceremonin. Påven Johannes Paulus II 

saligförklarades 2011 och knappt tre år senare 2014, blev han upphöjd till helgonstatus27. Efter 

helgonförklaringen flyttades  hans grav från Peterskyrkans krypta upp till kyrkorummet. Enligt 

hörsägen av praktiska skäl på grund av det stora antal troende som dagligen flockas runt hans 

gravmonument för att be. Han ägnade under sin påvliga regeringstid stor uppmärksamhet åt kyrkans 

ungdomsverksamhet och tog initiativ till ”Världsungdomsdagen” ett världsmöte för katolska 

ungdomar som första gången hölls i samband med Jubelårsfirandet i Rom år 200028.  

                                                 
22 Politi, s.518. 
23 Politi, s. 89. 
24 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ andra vatikankonciliet. 
25 https://smdb.kb.se/catalog/id/001482494 
26 Politi, His Holiness, s. 237. 
27 www.vatican.va/special/canonizzazione-27042014/index_it.html 
28 Politi, s.78, s.535. 

http://www.ne.se/
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Ett annat karaktäristiskt  drag hos denne påve var hans bindning till Jungfru Maria, den bibliska 

figur som av  kristna anses vara Guds moder. Detta helgon som katolikerna kallar Madonnan, fann i 

påven en stark tillskyndare och tillbedjare. Han nämnde henne redan i sitt första tal från 

Peterskyrkans balkong då han sa: ”Jag var mycket orolig inför denna utnämning men jag 

accepterade i lydnad inför Vår Herres vilja och i total förtröstan i Guds moder, den heliga 

Madonnan”29. 

Han fogade in hennes emblem i den vapensköld han lät utforma efter utnämningen, av enkel börd 

som han var hade han inte tillgång till ett nedärvt familjevapen. Han forskade i mariologi och skrev  

teologiska skrifter om henne;  en så kallad mariansk katekes i flera delar30. Kanske kunde hans 

tidiga förlust av modern relateras till denna djupa och levande relation till Maria. En episod som 

knöt Johannes Paulus ännu närmare Maria var det attentat han blev utsatt för på Petersplatsen år 

1981 då han sköts ner med tre skott. Sin överlevnad tillskrev han jungfru Marias ingripande. En av 

de tre kulorna sitter nu infattad i kronan på Mariastatyn i helgedomen tillägnad henne i Fàtima, 

Portugal31.  

Johannes Paulus förhållande till Madonnan  är högeligen relevant för undersökningen av 

ikonografiska skäl, vilket kommer att visa sig längre fram. 

2.2  Jungfru Marias betydelse inom kristendomen 

Låt oss hålla i minnet att den Jungfru Maria som  Bibeln omtalar som Guds moder har olika 

teologiska betydelser i den protestantiska jämfört med den katolska grenen av kristendomen.  Maria 

är katolicismens främsta helgon; hon intar en central plats i den katolska tron där hon kallas Guds 

heliga  moder, Theotòkos32 och Himmelens drottning. Katoliker riktar sina böner till henne och 

avbildningar finns i varje kyrka och snart sagt varje hem. Det är en utbredd tradition att från dopet 

bära en Madonnamedaljong om halsen. 

Hos oss i Norden hade Jungfru Maria fortfarande under medeltiden en central ställning i människors 

föreställningsvärld men degraderades efter reformationen till att spela en underordnad roll som en 

biblisk gestalt bland många33. Från att ha varit avbildad i kyrkor och hem och tillbedd av folket  

blev Mariakulten i postreformationens Sverige sedd som en sorts avgudadyrkan vilket i 

förlängningen ledde till att böner riktade till helgon förbjöds. Teologiskt nådde  katolicismen sin 

                                                 
29  w 2-vatican-va/content/john/paul/ii/il/speeches/1978/documents 
30 Gallitelli, Angelo, 2018. Le settanta catechesi mariane di Giovanni Paolo II 1995-1997, Aracne Editore, Roma. 
31 Beskow, Maria i kult, konst, vision s.156. 
32 På kyrkomötet i Efesos år 431 fastställdes att hon kunde kallas Theotòkos, Guds moder (eg.>> den som har fött 

Gud<<) 
33 Beskow, s.77. 
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slutpunkt i Sverige vid kyrkomötet 1593, ”Uppsala möte34. Maria blev för den skull inte helt 

utplånad från det svenska kyrkolivet utan kunde i predikningar långt in på 1700-talet framställas 

som en förebild av dygd och fromhet. 1800-talets historicism och nationalism reducerade henne 

ytterligare till en bifigur medan hon fick en viss upprättelse under 1980-talet då en del nya 

Mariabilder kom upp och flera mariapsalmer lades till i Nya Psalmboken. Många fina exempel på 

Mariastoder från medeltiden vittnar om hur utbredd Mariakulten har varit i vårt land. En av de 

vackraste och mest kända är Glanshammarsmadonnan i Närke35. 

Maria är skyddshelgon i Johannes Paulus hemland Polen36. Detta faktum visar sig ha en kuriös och 

kanhända inte så allmänt känd Sverigeanknytning. Under den händelse som i historieböckerna går 

under benämningen ”Karl X Gustavs polska krig” blev Polen 1656 invaderat av svenskarna37. Den 

polske kungen Johan II Casimir åkallade i sin desperation Maria och när svenskarna sedemera 

tvingades retirera korades hon till landets skyddshelgon. År 1717 kröntes Mariaikonen ”La 

Madonna Nera” i Czestochowa i en högtidlig ceremoni och på samma plats restes nästan trehundra 

år senare världens största Johannes Paulusskulptur, 10 ton tung och 13,8 meter hög38 (Bild 3). 

Bild 3: Världens största påvestaty i Czestochova, Polen 

 

Banden mellan Jungfru Maria och påven ifråga är som synes många. Inte minst de som binder de 

båda till staden Rom. I huvudstaden har hon under svåra tider spelat en viktig roll för invånarna på 

många sätt. Hundratals är de kyrkor som är vigda till henne. Hon blev av påven Pius XII utsedd till 

                                                 
34  www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/uppsala/möte-1593 
35 Schotte-Lindsten Ann-Sofie, 2003. Medeltida mariabilder från kyrkor i Närke, Örebro läns museum, Örebro. 
36 https://itddak.wordpress.com/2012/05/05/regina/della/polonia/ 
37 Bonniers lexikon, 1992. Den svenska historien band 7, Albert Bonniers Förlag AB, s.12-14. 
38 www.lastampa.it/2013/04/13/vaticaninsider 
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stadens beskyddarinna  efter befrielsen från den  tyska ockupationen 194439.och fick några år senare 

en egen helgedom strax utanför staden: Il Santuario del Divino Amore40. 

Även om de flesta representationer av Maria i Sverige numera återfinns på museer kan de ibland stå 

kvar i våra svenska medeltida kyrkorum och inom den katolska kyrkan finns de som sagt i överflöd. 

Figuren är ett tema som har inspirerar konstnärer i alla tider och är karaktäriserat av en rik och 

komplex ikonografi. Denna ikonografi består av modeller som  under historiens gång  har antagit en 

stabil form och därför kan klassificeras i ett antal grundtyper. 

De grundtyper som oftast representeras  är la Madonna Odighitria, la Platytera  och la Eleusa. La 

Odighitria (Maria Vägvisare) föreställer Maria som pekar mot Jesusbarnet hon bär på armen41. 

La Platytera (Tecknets Gudsmoder) står med uppsträckta armar i orantposition med jesusbarnets 

bild i en mandorla, en målad medaljong på bröstet. 

Bild 4: Skyddsmantelmadonna av Girolamo 

di Giovanni Da Camerino 1463 

La Eleusa (ömhetens Gudsmoder) är den kärleksfulla, 

avbildad medan hon ömt trycker Jesusbarnet intill sig. 

Det existerar många flera typologier men meningen här 

är inte att gå igenom alla utan att behandla den specifika 

typ som är av intresse för min undersökning, nämligen 

Skyddsmantelmadonnan (it. övers. La Madonna del 

Manto). Hon går också under namnet Barmhärtighetens 

Madonna (it. övers. La Madonna della Misericordia). 

Just denna typ av marianskt motiv är koncentrerat till 

norra Italien med viss representation i övriga Europa42 

(Bild 4). 

Skyddsmantelmadonnan är en av de mest dramatiska 

mariaframställningarna under hög- och senmedeltid i 

Italien. Den  visar jungfru Maria avbildad på ett 

ikonografiskt mycket signifikativt vis.  I stående ställning 

och med hjälp av sina utsträckta armar breder  hon välkomnande ut  sin vida mantel. Under denna 

                                                 
39 www.santibeati.it 
40 www.santuariodivinoamore.it 
41 www.webalice.it/giovanni-fabriani/icone/testi/theotokos_2.htm  
42 Oakes, Ora Pro Nobis, s.102. 
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mantel samlas mänskliga figurer som söker hennes beskydd. Deras antal kan variera från några få 

medlemmar av samma familj till stora skaror av människor. Ofta symboliserar de olika 

samhällsklasser: det kan vara borgare, bönder eller biskopar och kejsare. Madonnan ger intryck av 

att vara stor och majestätisk, i det att figurerna under hennes utbredda mantel är oproportionellt 

små. Skyddsmantelmadonnan var en symbol för trygghet under de oroliga seklen mot medeltidens 

slut. Under hennes mantel fann man skydd mot allt ont, hunger, krig och farsoter, fenomen som 

man på den tiden ansåg vara Guds straffdomar över syndarna43. Vidare fann man troligen frälsning 

från sina synder. Maforion, manteln, var en mariarelik som  enligt traditionen förvarades i 

Konstantinopel och varifrån Skyddsmantelgudinnan med all säkerhet har sitt ursprung44. 

Framställningar förekommer i flera konstnärliga medier: freskteknik, kanvasduk, träpannå, skulptur 

i trä eller terrakotta.  

Bild 5: Skyddsmantelmadonna av Piero Della 

Francesca utförd mellan 1445 och 1462 

Modellen togs upp igen under renässansen och 

ett par av de mest kända avbildningarna är 

målningar av Piero della Francesca  och 

Ghirlandaio. (Bild 5)   

Det medeltida ursprunget har då färgats av 

tidens seder då högvälborna  damer bjöd på 

symboliskt beskydd under manteln som ansågs 

okränkbar.45 

2.3   Roms monumentpolitik under tiden 

efter Italiens enande 

Generalen Giuseppe Garibaldi (1807-1882) var 

en frihetskämpe och nationalist som gick i 

spetsen för Risorgimentorörelsen, den politiska 

rörelse som på artonhundratalet kämpade för att 

ena den italienska halvöns otaliga småstater och 

hertigdömen. Under hans ledning blev Italien år 

1861 ett enat land. Försöken att då erövra även 

Kyrkostaten misslyckades dock och det skulle ta nästan ytterligare tio år innan påvens Rom 

                                                 
43 Beskow, Maria i kult, konst, vision, s.77. 
44 Beskow, s.83. 
45 www.vaticano.com/la-madonna-della-misericordia-nellarte-mariana/ 
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annekterades. År 1870 genom ytterligare en militärkampanj  införlivades staden och dess territorier 

med den nyfödda italienska monarkin och påven själv flydde in i Vatikanen. Genom ett kungligt 

dekret konfiskerades stora delar av katolska kyrkans egendomar och Kyrkostaten upphörde att 

existera. Den skulle inte komma att återupprättas förrän Vatikanstaten erkändes 1929 i och med 

Lateranfördraget, undertecknat av påven Pius XI och regeringschefen tillika fascistledaren Benito 

Mussolini. Påven hade i och med denna utveckling helt förlorat sin värdsliga makt46. 

Italien var som så många andra europeiska länder vid den här tiden präglat av en stark nationalism 

vilket ledde till en omfattande monumentproduktion. Ingenstans fick detta fenomen samma 

utbredning som i Rom. I Risorgimentorörelsens ideologi ingick visionen om huvudstaden som ett 

oerhört viktigt enande centrum för det Nya Italien. Den tunga historiska monumenttradition som 

antikens kejsare grundat fick gå i arv, nu för att bekräfta den nya huvudstadens legitimitet47. Ett 

tidstypiskt monument är det gigantiska Altaret till Fäderneslandet, ”Il Vittoriano”färdigbyggt år 

191148.  

Ryttarmonument var populära och stilen var naturalistisk eller idealiserande. Monumenten kunde 

sägas ha en dubbel funktion; dels som konstnärlig utsmyckning av huvudstadens nya piazzor men 

främst av ideologiska och politisk skäl, utnyttjade som verktyg för spridandet av nationalistisk 

propaganda. Hjältar och patrioter hedrades för att bygga upp och stärka de nationalistiska känslorna. 

Det ledde till att staden fortfarande idag är översållad med personmonument över politiker och 

statsmän vilka haft en mer eller mindre viktig roll i Italiens politiska utveckling i modern tid. 

Minnesmonumenten över Giuseppe Mazzini och Camillo Cavour är bara två exempel av många. 

Påvemonument hade det knappt funnits några utanför kyrkliga domäner redan innan enandet och 

blev helt otänkbart efter den antiklerikala politiska utvecklingen efter Kyrkostatens upplösning49. 

Undantagna åren omedelbart efter, mattades dock denna monumentens guldålder av efter första 

världskrigets slut. En av orsakerna var den successivt förändrade inställningen till konst i allmänhet, 

enligt vilken modernistiska tankegångar om konst för konstens egen skull börjat få fäste. Ett 

konstverk var inte längre en förmedlare eller en behållare förbudskap av  politisk eller ideologisk 

natur, ett förhållningssätt som bidrog till att hela monumentgenren tappade i trovärdighet. Genrens 

aktivitet har egentligen aldrig återupptagits i västvärlden och som följd reses jämförelsevis sällan 

minnesmonument idag50. 

                                                 
46 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/italiens-historia 
47 Berggren, L’Ombra dei grandi monumenti, s.1. 
48 Istituto per la storia del risorgimento romano, 2011.Cento anni del Vittoriano, Ugolini,Romano,red., Gangemi 

Editore,Roma, s.7. 
49 Berggren, s.9. 
50 Berggren, s.4. 
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2.4 Andra påvemonument, historiskt och i nutid. 

Man skulle kunna tänka sig att Rom, påvarnas stad per definizione stoltserade med 

påveavbildningar på varje piazza och öppen plats men så var faktiskt inte fallet. Påvarna hade inte 

som tradition att låta sig avbildas under sin livstid förutom för sina gravmonument, en genre som 

istället  är väl representerad i stadens slutna ecklesiastiska miljöer.Värt att minnas i sammanhanget 

är att påven under de sekler då hans makt var både värdslig och andlig var en tidvis mycket 

impopulär person, sedd av folket som utsugare och skatteindrivare. Risken för vandalisering av 

eventuella offentliga monument kan tänkas ha varit stor. Man vet att  renässanspåven Julius II år 

1508 lät sätta upp en bronsstaty av sig själv i staden Bologna efter att ha erövrat den från familjen 

Bentivoglio. Den tre meter höga statyn utförd av Michelangelo var menad att avporträttera  påven i 

en välsignande pose. Budskapet verkar dock ha blivit mer av politisk art med avsikten att hotande 

tydligt tala om för folket i Bologna att de nu befanns sig under påvlig dominans. Statyn som var 

placerad i en nisch i katedralen San Petronios fasad blev blott tre år senare nertagen och förstörd av 

samma Bentivogliofamilj, vilken året 1511 lyckats återta makten över staden51. 

De påvestatyer vi finner runt om i övriga Italien idag befinner sig utan undantag inuti eller i direkt 

anslutning till en kyrklig miljö och alltså inte som utsmyckning på gator och torg. Även utanför 

Italiens gränser finns ett stort antal minnesmonument över Johannes Paulus II.  I många av de 

länder han reste till sattes monument upp efter hans besök. Kuba ,Chile, Argentina och Spanien är  

några exempel. För att inte tala om Polen där efter landsmannen Karol Wojtylas död en otrolig 

mängd statyer restes, både i till honom vigda helgedomar men också på offentliga platser som torg 

och skolor. Det ska finnas upp mot 300 stycken runt om i landet52. 

Om vi nu återgår till Rom och utesluter de statyer som befinner sig i inomhusmiljöer med religiös 

anknytning finner vi endast två.  En av dem finns att se på det katolska universitetssjukhuset 

Policlinico A. Gemellis yttergård; visserligen inte en helgedom eller kyrka men en miljö  med 

starka band till Påven och Vatikanstaten. Policlinico Agostino Gemelli är känd som  den privata 

inrättning som vårdade Johannes Paulus under hans många och långa sjukhusvistelser, så pass 

frekventa att han själv kallade sjukhuset ”Il Vaticano III”53. Det  har fortfarande en speciell 

avdelning reserverad för påven och hans entourage54 

                                                 
51 www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2012/7/114023.html 
52 www.larepubblica.it/repubblica/archivio/2006/04/02/la/febbre/della/polonia/300/monumenti-in.html 
53 Med Il Vaticano I menas Vatikanstaten, med Il Vaticano II menas sommarresidenset i Castel Gandolfo.  
54 www.policlinicogemelli.it 
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I och med detta återstår endast endast den skulptur som återfinns på Piazza dei Cinquecento, nära 

Terministationen i Rom. Den enda påvestaty i Italien som alltså kvalificerar sig för benämningen 

offentlig konst i profan miljö anser jag vara  Conversazioni, föremålet för min undersökning.   

2.5  Den geografiska kontexten: Stazione Termini  

Roms järnvägsstation som vi ser den idag har genomgått åtskilliga arkitektoniska faser. Den första 

stationen uppfördes vid tiden för järnvägens födelse och öppnade 1863. Den ersattes 1874 av den 

första stationen med namnet Termini, ritad av arkitekten Salvatore Bianchi och döpt efter den 

närliggande Diokletianska termalbadsanläggningen från antiken. Under fascismen fick arkitekten 

Angiolo Mazzoni i uppdrag att uppföra en ny station, ett projekt  han under stora svårigheter  

påbörjade runt år 1932 men inte slutförde.  Andra världskriget kom emellan och projektet lades på 

is fram till 1947 då en tävling utlystes. Den vanns av arkitekterna Eugenio Montuori och Annibale 

Vitellozzi vilka kompletterade de redan konstruerade flygelbyggnaderna med en imponerande 

mittkropp med svängt tak vilken fått smeknamnet ”Dinosauren”. Hela skapelsen invigdes 1950 av 

dåvarande permiärministern Einaudi. Den undergick en renovering till Jubileumsåret 2000. Idag är 

Termini en viktig  referenspunkt inte bara för de 150 000 resenärer som årligen använder sig av 

denna knutpunkt utan också för alla brukare av serviceanläggningar som affärer och restauranger 

samlade under stationens tak55. 

Piazza dei Cinquecento är namnet på det stora plana område som sträcker sig framför stationens 

entre. Det befinner sig mellan via Giolitti, via Marsala och Largo Peretti. Idag är området utnyttjat 

främst som taxi och bussstation. Ett livligt trafikerat och kaotiskt transitområde, döpt efter slaget i 

Dogali år 1887 där femhundra (it. cinquecento) italienska soldater stupade. Ett monument krönt av 

en antik obelisk är tillägnat denna historiska händelse som utspelades i Etiopien under Italiens 

kolonialtid56. 

Platsen där statyn är uppställd är vald av en huvudsaklig anledning. Terministationen tillägnades 

Johannes Paulus 2006, året efter hans död. Den  23 december samma år hölls en ceremoni i närvaro 

av  representanter för Vatikanstaten  och en minnessten sattes upp. Namnet Termini behölls vilket 

gör att många är ovetande om dediceringen57 . Paralleller kan dras till Roms flygplats Roma-

Fiumicino dedicerad till Leonardo Da Vinci som i folkmun refereras till som Fiumicino.   

I samband med påvens salighetsförklaring 2011 ordnade Roms stad en rad festligheter bland vilka 

uppsättandet av statyn var en av punkterna på hyllningsprogrammet. Borgmästaren Gianni 

Alemanno ansåg det i sammanhanget passande att minnesstatyn över  en påve  känd som flitig 

                                                 
55 Altarelli, La stazione e la città,s.121-126. 
56 Berggren, L’ombra dei grandi monumenti, s.138. 
57 www.grandistazioni.it/gst/Le-nostre-stazioni/Roma-Termini/RMT 
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resenär  fick presidiera över ”sin” järnvägsstation. Hit anländer pilgrimer i stora skaror och härifrån 

utgår resande till hela världen. Således valdes platsen i samråd med konstnären ut som lämplig. 

2.6  Den katolska kyrkans inställning till modernistisk och postmodern konst 

Historiskt sett har det alltid funnits kopplingar mellan konst  och religion. Under medeltid och 

renässans var konstnärens dominerande uppdragsgivare kyrkan. De katolska påvarna fungerade 

både som konstmecenater och talangscouter och kallade de stora konstnärsämnena och namnen  till 

sig för att smycka kardinals- och påvepalatsen i  Rom. Detta till synes oupplösliga  förhållande 

mellan kyrka och konst fortsatte i stort sett fram till modernismens intåg.  

Modernismen är benämningen på den strömning i västerländsk kultur som tog sin början under det 

sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Modernismen som hade sin höjdpunkt mellan 1905 och 

1960  ifrågasatte accepterade traditioner och ville ersätta dem med en rationell och kritisk hållning 

till världen med  en öppenhet för förändringar, materiella och andliga. Denna hållning var knappast 

förenlig med den katolska kyrkans traditionella inställning och en stegvis brytning mellan 

Vatikanen och modernistiskt orienterade konstnärer blev oundviklig. 

Under många år fortsatte relationerna mellan Vatikanen och den modernistiska konsten att vara 

mycket kyliga. Den ansågs vara degenererad och gudsfrånvänd. Paulus VI Montini var den förste 

påven i modern tid som tog initiativ till ett återupprättande av ett positivt förhållande mellan 

konsten och den katolska kyrkan. Den 7 maj 1964 bjöd han in ett stort antal konstnärer till  

Sixtinska kapellet och höll ett historiskt tal till dem där han bad om förnyad vänskap dem emellan. 

Denna gest var början till en upptining av relationerna och ledde något år senare till öppnandet av 

den kontemporära konstsamling som med tiden utvidgats och nu är en viktig del av Vatikanmuseets 

kollektioner58.  

Johannes Paulus II återkom till samma tema i sitt ”brev till konstnärerna” år 2000 där han vidhöll 

att ”konstens och religionens beröringspunkter korsas i människans sökande efter andliga värden i 

den estetiska upplevelsen”59. 

2.7  Oliviero Rainaldi, upphovsmannen till statyn Conversazioni 

Oliviero Rainaldi är en målare och skulptör född och uppvuxen i den italienska regionen Abruzzo år 

1956. Han studerade vid konstakademierna i först i Venedig och sedan i L’Aquila där han tog sin 

konstnärsexamen i måleri. Redan från 1976 då Rainaldi öppnade sin första egna ateljè fokuserade 

hans arbeten på människokroppen genom verk i teckning, målning och skulptur. ) Han arbetar gärna 

med  extremt förenklade, stiliserade former.. Formerna är ofta avskalade ner till det essentiella och 

                                                 
58 https://w2.vatican.va/content/paul-vii/it/.../hf_p-vi_hom_19640507_messa-artisti.html 
59 https://w2.vatican,va/content/john-paul-ii/it/.../hf_jp-ii_let_23041999_artists.html 
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paralleller kan dras med arkaiska konstverk.  Skulpturerna är ofta utan armar. Huvudena har få drag 

och bara antydan till näsa Som exempel på denna typ av verk kan nämnas kollektionerna 

Gisant(1990), Battesimi Umani (1992), Santo (2000), Conversazioni (2001)60. 

Han har genom teologistudier utvecklat sitt intresse för liturgisk konst och från år 2000 främst 

arbetat med ecklesiastiska beställningsarbeten innefattande inredningar för kyrkor bl.a. i Rom, den 

umbriska staden Terni och Warsava. Rainaldis konstverk har medverkat i i ett stort antal nationella 

och internationella utställningar och återfinns också i många museers permanenta samlingar såväl 

som vid prestigefyllda institutioner såsom ONU-palatset i Geneve, Vatikanstaten, Soumaya 

Foundation i Mexico City m.fl. I Sverige är han representerad genom skulpturen Battesimi Umani 

som från 1995 återfinns  i Stockholms Stadshus61. 

Rainaldis mest omdiskuterade skulptur är statyn Conversazioni  från 2011 föreställande påven 

Johannes Paulus II, samme man som 2000 utnämnde Rainaldi till medlem av  den påvliga 

konstakademin i Virtuosi al Pantheon, en av de många priser och utnämningar han mottagit62. Detta 

var inte första gången som Rainaldi använde påven som motiv. I kollektionen Santo (Helgon) 

inspirerades han av manteln som Johannes Paulus II bar då denne öppnade den Heliga Porten inför 

det stora Jubelåret år 200063. 

2.8  Kvalitativ analys av: Conversazioni  av Oliviero Rainaldi, invigd 18 maj 2011 

Som nämndes  inledningsvis  utsattes verket initialt för frän kritik vilket ledde till att konstnären 

tvingades revidera det. Jag börjar därför med en formalanalys av originalversionen, följd av en 

genomgång av de modifieringar som gjorts. Detta för att läsaren ska få förståelse för den initiala 

kritiken mot verket för att sedan kunna göra en jämförelse med versionen efter revideringen.  Jag 

upprepar inte hela formalanalysen på den omarbetade versionen eftersom de faktiska ändringarna 

kan anses vara marginella. Det gör att beskrivningarna av de båda varianterna i stort sett skulle  

sammanfalla. Analysen på konnotativ nivå är utförd på den omarbetade versionen, alltså den som 

betraktaren befinner sig framför idag.  

Skulpturen är placerad i periferin av Piazza dei Cinquecento, det torg som är lokaliserat direkt 

framför Roms centrala järnvägsstation, cirka 300 meter från huvudingången. Den står vänd med 

ryggen mot ingången och med framsidan mot stadens centrum. Vi befinner oss  helt nära en tungt 

trafikerad gata med ett övergångsställe cirka fem  meter framför skulpturens bas.  

                                                 
60 www.olivierorainaldi.net 
61 Utställningskatalog, 2011, Oliviero Rainaldi Tutto scorre, edit. Costantino D’Orazio, Marsilio Editore. Venezia, s. 24 
62 www.accademiavirtuosi.it 
63 Utställningskatalog,2011, s.23 
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2.8.1  Originalversionen:  Observationer på denotativ nivå 

Statyn är drygt fem meter hög, utförd i gjuten brons. Bronsen har en brunaktig patina. Den består av 

tre huvudsakliga element, ett huvud, en mantel/kropp och en plattform med en minnesplakett. 

Manteln är i sin tur gjuten i mindre delar som sammanfogats.Totalt består verket av 21 delar. 

Bild 6: Statyn Conversazioni i originalversionen  

 

Huvudet har en kompakt sfärisk form och det lutar lätt åt ena sidan med hakan mot bröstet. Det har 

skulpterade manliga anletsdrag  arrangerade med halvslutna ögon och stängd mun. Läpparna är 

smala och munnen liten (Bild 6). På hjässan syns svagt konturen av en kalottformad mössa inristad. 

Hals saknas vilket gör att huvudet sitter direkt på det som identifieras som kroppen. Huvudet är 

placerat ovanpå en vid klockformad struktur liknande en mantel eller öppen kappa.  

Denna struktur har ett  brett  välvt parti vid den punkt som motsvarar en människas axelparti och på 

framsidan finns en bred rektangulär öppning som tar sin början cirka en meter nedanför huvudet 

och fortsätter vertikalt ända ner till marknivån. Öppningens högra långsida är rak medan den 

vänstra öppnar sig lätt utåt och är ojämnt och kantigt skuren.  Skulpturens inre består av det helt 

tomma hålrum som formas av den klockformade bronsstrukturen. Den frontala rektangulära 

öppningen gör det möjligt att gå in och ställa sig i detta hålrum. Plats finns för två till tre vuxna 

personer. 
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Skulpturen är placerad  på en cirkelrund bas av cement som är utrustad med belysning och ett ca 20 

cm hög staket. På staketet är en metallplatta fäst med den ingraverade texten: Oliviero Rainaldi 

”Conversazioni”  dono della Fondazione Silvana Paolini Angelucci Onlus e dell’ artista alla città 

di Roma in occasione della beatificazione di sua santità Giovanni Paolo II 18 maggio 201164  

Cementplattan står i sin tur på en cirkelformad  gräsmatta cirka 5 meter i diameter 

2.8.2  Modifieringarna 

Skulpturen tas ner och förs tillbaka till gjutarens verkstad där den monteras ner i sina 21 mindre 

beståndsdelar och förvandlingsarbetet inleds.(Bild 7). Huvudet formas om och görs mindre sfäriskt. 

Bild: 7 Statyn Conversazioni efter omarbetningen 

 

Kalotten på toppen ristas ut tydligare än innan. Ögonen och munnen förändras något. En antydan 

till hals läggs till så att kropp och huvud inte längre går i ett och hakan blir synlig. Den största 

förändringen görs på kappan eller manteln som får en ny form och en helt ny öppning. Den tidigare 

den ovan beskrivna breda  vertikala öppningen stängs upptill på ett vis som ger intrycket av ett 

naturlig omlottgående av mantelns två flikar i halsnivå. I nivå med halsen har manteln fått en liten 

smal krage. Den vänstra framkanten  av mantel som tidigare var kantig med råa flikar blir nu 

avputsad och uttunnad för att ge ett lättare och elegantare intryck. Manteln vänstra kant öppnar sig 

också nu  betydligt mer utåt.  Ytbehandlingen görs om så att patinan blir den grågröna färgnyans 

som skulptören enligt egen uppgift varit ute efter från början. 

                                                 
64 Olivieri Rainaldi ”Konversationer” gåva av fondationen Silvana Paolini Angelucci Onlus och av konstnären till 

staden Rom med anledning av salighetsförklaringen av hans helighet Johannes Paulus den andre 18 maj 2011, 

översättning av författaren. 
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2.8.3  Observationer på konnotativ nivå 

 Som påpekats i stycket 1.7 Teoretiska utgångspunkter, kan den konnotativa nivån delas in i två 

delar, den ikonografiska och den ikonologiska. En ikonografisk analys ger troligen vid handen att 

denna figur föreställer en påve. Identifieringen av figuren sker främst medelst två klädesplagg vilka 

kan anses vara absoluta och grundläggande symboler för påvestatus.  

Manteln: Ett hellångt liturgiskt plagg som kyrkliga representanter ikläder sig för religiösa 

ceremonier. På italienska heter plagget  piviale, ett ord som härstammar från latinets pluvia=regn. 

Det indikerar att il piviale under medeltiden var en regnkappa med kapuschong som användes vid 

kyrkliga processioner utomhus. Med tiden har kapuschongen krympt och är numera endast 

markerad av en uppdragen krage65. På svenska säger vi korkåpa och menar i allmänhet då en dyrbar 

rikt broderad mantel som huvudsakligen bärs av biskopar.  

Kalotten: Zucchetto alt. zuccotto är det italienska namnet på den lilla kalott som både påve 

kardinaler och präster bär, i olika färger beroende på ämbetsgrad. Påvens är vit, kardinalens 

purpurröd, biskopens blålila och prästens svart. Det är egentligen den judiska kippan som går igen 

och som påminner oss om Simon Petrus, fiskaren från Galileen som blev Jesus lärjunge och apostel. 

Huvudbonaden kallades under antiken för pileo och användes av fiskare och vissa andra kategorier 

av arbetare66.  Petrus har ett oerhört symbolvärde i det att han på Jesus uppdrag grundade den 

kristna kyrkan och blev den förste påven.   

Vissa människor kanske redan i denna fas identifierar figuren med en specifik påve. Johannes 

Paulus II är inte porträttlikt avbildad men enligt min mening absolut igenkännlig. 

Den nedan följande  ikonologiska fasen av analysen är  mer komplicerad då den behandlar flera 

aspekter. Vi söker svar på frågan varför påven avbildats just på detta sätt och på denna plats och 

vilka underliggande meningslager som kan tänkas  finnas. Inte minst intressant blir det teologiska 

budskapet, taget i beaktande att motivet är religiöst och upphovsmannen till verket teologiskt 

skolad: 

⎯ Påven Johannes Paulus II var en vittberest man som med anledning av sina över hundra 

statsbesök och privatresor  blev känd som ”Il Papa Globetrotter”67. Han verkar genom sin 

placering vid Terministationen ha till uppgift  att hälsa anländande och avgående resenärer 

till och från staden Rom. Riktningen (väderstrecket)som skulpturen står i fortsätter i linje till 

Peterskyrkan. Man kan tänka sig att han är en vägvisare  åt pilgrimer på besök. 

                                                 
65 L’ Enciclopedia,2004, Dizionario in italiano, volume 23,Garzanti Editore,Roma, s.228,piviale. 
66 L’Enciclopedia, 2004 Dizionario in italiano, volume 24, Garzanti Editore, Roma, s.3526,zucchetto.. 
67 www.ilgazzettinodelviaggiatore/magazine/editoriale/220/giovanni-paolo-ii-il-papa-globetrotter.html 
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Terministationen blev också dedicerad till honom år 2006 dock utan att detta resulterade i ett 

namnbyte. 

⎯ Statyn är nästan tre gånger så hög som en normallång människa, alltså  i övernaturlig 

storlek, kan antas illustrera en man som varit storslagen eller på något vis magnifik; i anden 

eller i handling. Storleken tillsammans med soliditeten i materialvalet, bronsen, kan 

konnoteras som ett tecken för makt. 

⎯ Samtidigt verkar hans lätt framåtböjda huvud vara mycket tungt som om han vore på väg att 

nicka till. Anletsdragen verkar trötta , kanske ledsna, kanske tecken på ålderdom och 

sjukdom. Blicken är sänkt, ner mot marken, eller inåt i kontemplation. Detta trötta 

resignerade drag noteras särskilt när statyn iakttas från den vänstra sidan. Det kan uppfattas 

som förvånande eller rentav förolämpande att objektet för ett hyllningsmonument framställs 

i ett ögonblick av sjukdom och svaghet. En tänkbar tolkning finner vi i det bibelcitat som 

konstnären säger sig ha  associerat till, i vilket aposteln Paulus säger: ”Ja, i svagheten blir 

kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta 

mig”68. Det kan ses som en uppmaning åt den kristne att förlita sig på Guds hjälp genom 

livets svårigheter. 

Bild 8: Påven sveper in ett barn i sin mantel 

⎯ Påvens mantel ser ut att öppna sig till 

beskydd för hjälpsökande, kanske välkomnar 

han de troende in under den. Manteln är 

statyns fokalpunkt och inbjuder till 

utforskning av åtminstone två betydelselager 

(Bild 8). En ledtråd finns att söka i en episod 

som ägde rum under en påvlig audiens 1993: 

Johannes Paulus sågs då svepa in och skydda 

ett barn under sin röda mantel, en ömsint och lekfull  gest  som gav eko i pressen och i 

människors medvetande69.  

Händelsen för oss osökt vidare till den medeltida jungfru Mariaikonen Skyddsmantelmadonnan vars 

budskap  påven gjort till sina. Dessa budskap kan tolkas som: ett välkomnande  till staden Rom, 

men också i vidare mening till den katolska kyrkan, av anländande och förbipasserande. På samma 

vis som  Skyddsmantelmadonnan breder påven ut sin mantel för folket att krypa in under.  Manteln 

                                                 
68 Bibeln, Nya Testamentet, Andra Korintierbrevet 12:9,10. 
69 www.attualita.tuttogratis.it/cronaca/fotogallery-statua-giovanni-paolo-ii-a-roma-termini-progetto-e-opera-a-

confronto_6483_2.html 
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i sin egenskap av pluvium, alltså skyddande mot regn kan ses som metafor för den katolska kyrkan 

och dess uppdrag att hjälpa människan genom stormar och svårigheter på livets väg. 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas som tecken för samling och mottagande av en behövande 

mänsklighet under den katolska kyrkans beskydd.  

En annan aspekt med tolkningspotential är den totala avsaknaden av kropp. Det finns ingen kropp 

under manteln och vi söker en mening i detta tomrum. Skyddsmantelmadonnan har i många 

avbildningar en särdeles solid kropp, så solid att den  liknas vid en pelare eller ett elfenbenstorn70, 

Denna tydliga referens till trots är påven här lämnad med ett  tomrum under manteln vilket skulle 

kunna uppfattas som ett stilistiskt grepp för att göra skulpturen så avskalad och linjär som möjligt. 

Här kommer konstnären än en gång oss till hjälp i tolkningen:” Det rör sig om en metafysisk kropp, 

ett pneuma och jag har velat koppla det till begreppet kenosis”.  Låt oss titta närmare på konstnärens 

uttalande: En metafysisk kropp skulle då vara en kropp som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, 

en kropp bortom det fysiska. Det grekiska ordet pneuma kan betyda ande eller vind och översätts 

inom teologin med den Helige Ande. 

Även uttrycket kenosis är grekiskt och betyder utblottelse eller tomhet och hänvisar till ytterligare 

ett bibelcitat kommande från aposteln Paulus brev71. Begreppet har fått innebörden av att tömma sig 

på egoism och syndiga tankar för att fylla tomrummet  medmedmänsklighet, varma känslor och 

goda handlingar72. 

2.9   Hur skulpturen mottogs  

Skulpturen invigdes av Roms dåvarande borgmästare Gianni Alemanno den 18 maj 2011, dagen för 

Johannes Paulus II salighetsförklaring. Vid avtäckningen hölls tal om påvens livsgärning och om 

statyns konstnärliga värde av kulturintendenten Umberto Broccoli.  Omedelbart höjdes dock 

kritiska röster bland publiken och många negativa kommentarer fälldes om statyns estetiska 

kvaliteter. 

Kommentarer som att statyn var ful för att inte säga horribel, hördes. Att den liknade en vaktkur 

alternativt en telefonhytt. Någon liknade den vid en kyrkklocka som blivit uppriven av en bomb 

eller  ett tält som vinden blåst upp. Andra var oroliga för att ”vaktkuren” skulle förvandlas till 

skräpsamlare och hemvist för uteliggare.De flesta var överens om att statyn inte liknade förlagan 

                                                 
70 www.katoliknu.se/html/prayers.htm. En av de vanligaste katolska bönerna, den lauretanska litanian, talar om Maria 

som ett torn av elfenben, Turris Eburnea. 
71 Bibeln, Nya Testamentet, Filipperbrevet 2:5-11 
72 https://logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/hb/hb_53.html, ka. 5.3 kenosisteologin 

http://www.katoliknu.se/html/prayers.htm
https://logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/hb/hb_53.html
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och vissa gick så långt att de jämförde fysionomin med Benito Mussolinis. Ytterligare andra såg 

klara likheter med Silvio Berlusconi73. 

Vatikanstatens representanter var också de indignerade över den alltför vaga fysiska likheten med 

Johannes Paulus. Vatikanens dagstidning L’ Osservatore Romano reagerade omedelbart med ett 

negativt uttalande där man påstod att skissen till verket hade varit betydligt annorlunda. Man 

klagade på att den av konstnären utlovade modellen i gips aldrig blivit presenterad och att det därför 

varit svårt att bilda sig en uppfattning om hur slutresultatet skulle komma att te sig. Man var från 

Vatikanhåll överens om att verket var illa utfört och att slutresultatet  omöjligt kunde stämma med 

konstnärens intentioner74. Under månaderna som följde hölls en intensiv mediadebatt om 

skulpturens estetik som slutade med att verket togs ner för omarbetning och komplettering. Under 

tiden före nedmonteringen blev det vid flera tillfällen utsatt för vandalism. Statyn restes igen sitt 

omarbetade skick den 18 november 2012 i samband med en ny invigningsceremoni. Den här 

gången var  recensionerna i  den romerska pressen mer välvilliga.Sedan dess verkar medierna ha 

slutat att intressera sig för ämnet75.  

Mitt allmänna intryck är att verket funnit sin dimension och liksom sjunkit in i romarnas 

medvetande och där accepterats. Folk som kommer utifrån verkar mer benägna till uppskattning, ett 

subjektivt intryck som jag grundar på erfarenheter som turistguide men som inte på något vis har 

mätts. Likheten med Johannes Paulus II har enligt min åsikt  inte  förbättrats på ett signifikativt sätt. 

Många människor som går förbi skulle å andra sidan inte känna igen nämnde påve på bild och  

andra har inte en aning om vem han var över huvudtaget. 

2.10 Referat från intervju med Oliviero Rainaldi 

Den 19/3-18 kl 11.30 till 13.00 i ateljèn i konstnärskollektivet L’Ex Pastificio Cerere76, Via dei 

Ausoni 1, San Lorenzo, Rom:  

Fråga:Vad kan Du berätta om statyn Conversazioni? 

Rainaldi:  Jag fick uppdraget att göra den till påvens salighetsförklaring och eftersom han var 

den som utsåg mig till medlem av Pantheons ärevördiga konstnärsförening och jag är katolik 

blev jag förstås hedrad. Det är en utmaning att skapa ett religiöst monument idag i en stad 

med Roms historiska bakgrund.  

                                                 
73 Ett urval av artiklar som uttalandena tagits från: 

http://roma.repubblica.it/cronaca/20110518/news/a_termini:la_statua_di_papa_Wojtyla_c-chi_dice_che_non_mi_piace 

hptt/centro.romatoday.it/esquilino/osservatore-romano-critiche-statua-giovanni-paolo-ii.html                        

www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/10991/polemica-a-roma-per-la-statua- dedicata-a-papa-giovanni-paolo-ii 
74 Hptt://roma.repubblica.it/cronaca/20011/05/19/news/e_I_osservatore_romano_boccia_la_statua_di_giovanni_paolo_i 
75 Har inte kunnat finna några artiklar i ämnet efter 2014. 
76 www.pastificiocerere.it/palazzocerere/atelier/oliviero-rainaldi/ 

http://roma.repubblica.it/cronaca/20110518/news/a_termini:la_statua_di_papa_Wojtyla_c-chi_dice_che_non_mi_piace
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/10991/polemica-a-roma-per-la-statua-
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Fråga: Har religionen alltid haft en viktig plats i Ditt konstnärliga skapande? 

Rainaldi: Ja, jag var redan som ung intresserad av religiösa teman och har fortsatt att vara det 

under hela min karriär. Mina filosofi-och teologistudier har gjort att jag är insatt i den 

religiösa symbolismen och ofta använder den i mina arbeten. Har haft många beställningar 

från ecklesiastiska miljöer, även hela kyrkoinredningar. 

Fråga: Dina verk är ofta extremt stiliserade och detaljfattiga. Blir det inte svårt att representera 

komplicerade koncept i ett sådant medium? 

Rainaldi: Jag jobbar med att föreslå traditionella teman ur den kristna ikonografin i nya 

moderna former. Jag arbetar mot att avlägsna funktionaliteten hos mina figurer för att 

koncentrera mig på essensen och representera deras interioritet. En enkel figur kan säga lika 

mycket som en mer detaljrik, det beror på vem som ser på den.  

Fråga: Berätta om hur den mottogs. 

Rainaldi: Den kom i blåsväder tråkigt nog. Estetiken motsvarade tydligen inte folks 

förväntningar. Många klagade på att påven inte var igenkännlig. Samtidigt är detta mitt 

konstnärliga språk och det kan inte anpassas till vad publiken till äventyrs kan tycka eller 

önska av min konst. I botten låg, tror jag, det faktum att ett konstverk föreställande hög 

katolsk potentat sattes upp på en offentlig plats. Rom är i sig en paradox ; hjärtat av 

katolicismen ligger i en deklarerat profan stad. All kritik var dock inte negativ; den fick också 

beröm för att den var suggestiv och okonventionell. Det var en tuff period som tog på 

krafterna. Som  positivt kan ses att alla skriverier gav mig en hel del publicitet.  

Fråga:Hur kändes det att bli uppmanad att ändra på verket? 

Rainaldi: Jag accepterade eftersom jag kände att helhetsintrycket faktiskt inte blivit det 

tänkta. Egentligen var det några få detaljer som inte stämde, vissa beroende på fel i  

gjutningsprocessen. Jag blev ombedd att göra den med kort varsel och både jag och gjuteriet 

jobbade under tidspress. Att uppnå en porträttlik figur hade jag aldrig strävat efter så den 

kritiken rörde mig inte. Idèn var att skapa ett verk där spiritualiteten i den här personen kom 

fram. 

Fråga: Vilka referenser har Du använt dig av? 

Rainaldi: Jag använder mig av religiösa referenser, i det här fallet  bibelcitat från aposteln 

Paulus brev77 Madonnan är en självklar referens. Det var allmänt känt hur hängiven Johannes 

                                                 
77  Se noterna 61 och 78 
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Paulus var jungfru Maria och den viktiga roll hon spelat i hans liv. Det fanns många band dem 

emellan. 

Fråga: Statyn består i princip av endast två delar, huvud och mantel. Du har använt manteln i andra 

verk. t.ex. en målning. Om vi går tillbaka till Jungfru Maria, är det Skyddsmantelmadonnan Du haft 

i åtanke? Hon är en ovanlig mariansk ikontyp här i Rom. 

Rainaldi: Absolut. Det är riktigt att Skyddsmantelmadonnan är ovanlig men hon är den som 

representerar Johannes Paulus bäst. 

Fråga: Ikonografin är inte omedelbart förståelig för alla betraktare vilket gör att budskapet riskerar 

att inte gå fram. Är det ett problem tycker du? 

Rainaldi: Nej, egentligen inte. Det är inte nödvändigt att alla läser in samma budskap när de 

betraktar ett konstverk. Jag tror alla visst att budskapet går fram, många gånger på en 

undermedveten nivå. Man förstår den öppna mantelns symbolik även om man inte är bekant 

med en eventuell ikonologisk tolkning. Har sett barn som betraktat statyn för att sedan  

springa in och ställa sig under den. Andra symboler är kanhända mer svåravlästa men jag ser 

det inte som ett problem. Var och en tar till sig det han kan och vill. 

3 SAMMANFATTNING 

Skulpturen Conversazioni som i analyseras denna uppsats är utförd av den italienske skulptören och 

målaren Oliviero Rainaldi. Det är verk i brons av monumentala  proportioner placerat på Piazza dei 

Cinquecento i Rom, Italien. Initiativet till resandet av statyn togs i samband med högtidlighållandet 

av påven Johannes Paulus II salighetsförklaring 2011. Skulpturen är utförd i en starkt stiliserad 

form med få detaljer. Den  har en fysisk struktur som verkar uppfattas som kantig och ogästvänlig. 

Skulpturen har dock ett positivt budskap av godhet och välkomnande i sina konnotativa betydelser. 

Studien har som mål att undersöka de meningslager som gömmer sig under den avskalade formen. 

Genom en noggrann undersökning av möjliga tolkningar har ett huvudsakligt narrativ kommit i 

dagen: Denna påve var en hängiven dyrkare av Jungfru Maria, en figur starkt kopplad till konceptet 

om barmhärtighet, vilket är grundläggande i den kristna tron. Konstnären har i sitt verk valt att 

fokusera på påvens mantel, en referens som leder till mariaikonen Skyddsmantelmadonnan; en 

ikonografi med medeltida rötter. Därutöver finner vi flera andra symboliska hänvisningar till citat ur 

Bibeln. 

Konstverket blev redan vid invigningen föremål för kritik och en upprörd debatt följde i massmedia. 

Det ansåg vara antiestetisk till formen och ha en alldeles för vag likhet med den avbildade. 

Konstnären gick med på att omarbeta skulpturen och circa ett år senare invigdes den nya  lätt 
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modifierade versionen. Jag gör i den avslutande diskussionen ett försök att komma till en förståelse 

för denna negativa reception av verket och menar att några signifikativa hypoteser kan formuleras. 

Ihopsamlandet av bakgrundsinformation tillsammans med analysen av konstverket har lett till 

resultatet att det trots figurens extremt förenklade form är möjligt att utläsa meningsbildningar på 

flera nivåer.  Religiös symbolik som för den oinvigde kan vara svår att  att dechifrera har använts.  

4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi befinner oss alltså framför en stiliskt sett enkel  figur som visar sig dölja ett antal mycket 

sofistikerade budskap. En av de viktigaste meningarna den frambär är denne påves starka 

Mariadyrkan som i förlängningen blir till en hel stads och en hel religions; den romersk-katolska. 

Mariafiguren har ett djupare betydelselager då hon står för mottagande, beskydd och syndernas 

förlåtelse; hon blir med sin öppna mantel en metafor för den katolska kyrkan i sin helhet. 

Skyddsmadonneikonografin, en mycket spridd medeltida Mariabild, återupptagen under den tidiga 

renässansen; huvudsakligen spridd i norra Italien. I Rom med omnejd kan vi konstatera att den är 

direkt ovanlig med endast två eller tre kända avbildningar, varav en är en freskmålning i det antika 

Mamertinska fängelset78och en annan återfinns i Gonfalonjärernas Oratorium79. 

Det existerar alltså ett flertal  indicier som pekar mot att Maria är involverad i den ikonologiska 

berättelsen: påvens dyrkan av henne, hennes anknytning till Rom, Marias och påvens 

sammanfallande budskap om beskydd och sist konstnärens uttalande. Sammantaget kan det anses 

vara bekräftat att Skyddsmantelmadonnan är det huvudsakliga narrativ som använts. 

De övriga narrativen är mer subtila: 

⎯ En resenär som symboliserar ett välkomnande av pilgrimer och välsignande av avresande. 

⎯ En gammal man med vacklande hälsa som religionen ger styrka att fortsätta sin gärning 

genom citatet av aposteln Paulus ord ” När jag är svag är jag stark”.  

⎯ Kenosis, det inre metafysiska rum som vi alla besitter töms på egot för att kunna fyllas med 

goda tankar och medmänsklighet. De troende uppmanas här att följa Kristus exempel. 

Skyddsmantelmadonnan och kenosis får anses vara mycket avancerade teologiska referenser som 

bär på en stor mängd information om subjektet, information som inte kan anses vara  lättillgänglig 

för betraktaren. För att identifiera motiven behövs bl.a teologiska och historiska kunskaper. 

                                                 
78 Hptt://piccolenote.ilgiornale.it/34042/il-carcere-mamertino-pietro-e-labbraccio-di-gesu 
79 Detalj i fresk av Cesare Nebbia målad runt 1545. Kallas här La Madonna dei Raccomandati 
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Det får till följd att de konnotativa budskap som konstnären velat förmedla har svårt att nå fram till 

den stora allmänheten. De är antingen för vaga eller för semiologiskt komplicerade och förutsätter 

ett kulturellt bagage som många människor inte längre har.  

Intressant är att under medeltiden då kyrkorummens dekorationer var utförda till hjälp för icke 

läskunnigt folk, var de flesta symboler och tecken klart igenkännliga för gemene man. Per Beskow, 

författare till Maria i kult, konst, vision påminner oss om att bibelkunskapen idag är på väg att 

försvinna och därmed också  kristendomens poetiska bildspråk. De ord och bilder som förr stödde 

varandra blir allt mer oförståeliga och vi överlåter åt specialister att tolka de för oss obekanta 

bilderna. Symboler som skapats och traderats över sekler och generationer riskerar att falla i 

glömska och bli främmande för oss.  

Efter den negativa publicitet statyn blev utsatt för blev den alltså föremål för vissa modifieringar.  

Konstnären själv föreslog ändringar på punkter där han ansåg att ursprungsprojektet faktiskt inte 

respekterats. Tidsbrist och fel begångna i gjutarverkstaden angavs som orsaker. Kanhända är det en 

efterkonstruktion, eller gav han efter för opinionen? Det är omöjligt att veta.  

Om modifieringarna gjorde skulpturen mer accepterad för den breda allmänheten är svårmätt. 

Ändringarna är inte revolutionerande och påverkar egentligen inte det visuella grundintryck statyn 

ger. Det är en smakfråga om den kan anses mer tilltalande från en rent estetisk synvinkel. Om 

betydelselagren blivit mer uppenbara är också svårt att bedöma. I tillägg anses skulpturen inte 

besitta en fysionomi som tillåter en omedelbar igenkänning av personen ifråga. Många betraktare 

måste nog  läsa på skylten för att få klart för sig vem föremålet för avbildningen är. 

Kontexten är  för en skulptur är ytterligare en viktig aspekt. Ett verks placering kan ha en direkt 

influens på innehållet och betydelsebildningen. I det undersökta fallet är jag dock av åsikten att 

kontexten i sig inte påverkar meningsbildning eller uttolkande av budskap när vi väl förstått vad och 

vem det rör sig om. 

Kontexten skulle i bästa fall kunna komma oss till hjälp i den frågan. Det förutsätter dock att vi 

känner till det faktum att stationen faktiskt är dedicerad till Johannes Paulus II, ett förhållande som 

majoriteten av förbipasserande inte är medveten om. 

Som konstaterats  var Rom efter uppgåendet i Italien en starkt nationalistisk och antiklerikal stad, 

ett kulturarv som fram till nu inte inkluderat monument över kyrkans män i det offentliga rummet. 

Det gör Johannes Paulusstatyn till ett unikum i  egenskap av stadens enda avbildning av en påve i 

en icke-ecklesiastisk miljö och således en främmande fågel i stadsbilden. Detta leder till  ett 

historiskt-politiskt utanförskap kontextuellt sett som  enligt in mening kan ha influerat bemötandet. 
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Det kan spekuleras i  om skulpturen i en traditionellt katolsk miljö hade rönt en högre grad av 

uppskattning.  

Bild 9: Kardinal, skulptur av Giacomo Manzu’1960 

Den framgångsrike konstnären Giacomo Manzu’s (1908-1991) verk kan sägas tillhöra samma 

stilistiska genre och vi kan konstatera att de utan polemik har funnit sig tillrätta såväl i Peterskyrkan 

som i Vatikanmuseerna (Bild 9). 

Kort sagt har det visat sig komplicerat att skapa ett monument  till en påves ära i en stad som bygger 

på kyrkostatens nederlag och den religiöst neutrala demokratins triumf. Förmodligen kändes det 

nödvändigt för konstnären att avlägsna sig betydligt från den klassiska monumentformen och bryta 

den romerska traditionen med sin egen uttalat kontemporära stil. 

Naurligtvis har en konstnär sin personliga syn på vad han vill förmedla med sitt arbete vilket inte 

nödvändigtvis stämmer med vad betraktaren i allmänhet upplever / erfar. Oliviero Rainaldis egen 

uppfattning är att det inte är nödvändigt eller ens möjligt att varje betraktare kommer till en djupare 

förståelse för verkets alla ikonologiska och ikonografiska lager; det räcker för de flesta med det 

första stadiet. 

Att tolkningen för många av oss stannar där behöver inte anses som ett problem; trots detta anser 

jag det viktigt att med min uppsats bidra till att öka medvetenheten om konstverkets  inneboende 

tolkningspotential. Skulpturen Conversazioni tillägnad Johannes Paulus II har i kontrast till sin 
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essentiella form många och sofistikerade bottnar.  För den betraktare  som kan eller vill ”spetsa 

öronen” berättar den  både om denne specifike påves personliga budskap likaväl som om 

universella budskap såsom beskydd, kärlek och barmhärtighet. 
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5.3 Muntliga källor 

Intervju med Oliviero Rainaldi den19 mars kl 11.30-13 i hans atelje på Via dei Ausoni 1,  San 

Lorenzo, Rom. 
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