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From Painting to Text
A Study of Art and the Literary Transformation of Pictures in Anna-Karin Palms
Målarens döttrar

Abstract:

The aim of this study is to explore the theme of art in Anna-Karin Palms novel Målarens döttrar.

Art as a theme extends across several different levels of the novel and works of art are discussed,

depicted and described. The essay examines the role art plays in the narrative of the novel and as

a part of the novel’s language. The theoretical framework includes philosophy of art, debates

about art and artistry and intermedial studies that explore the ways in which literary texts

transform pictures, including ekphrasis, iconic projection and the concept of the artist’s novel.

The result of the study shows that the English painter Thomas Gainsborough’s painting “The

Painter’s Daughters Chasing a Butterfly” plays a major role in the novel. The novel’s theme, its

narrative and language is heavily influenced by and mirror the themes and features in the

painting. The thesis further argues that Anna-Karin Palm not only describes art, but also

comments on a changing artworld expanding over a hundred years and makes art play a key role

in the two main characters' personal development. In the meeting with different views on art and

by interpreting their surroundings as pictures, Anna-Karin Palm illuminates the two main

characters' personal development. The novel's many perspectives on art and artistic themes all

work together to create an understanding of the characters’ self-realization and personal growth.

Key words:  Anna-Karin Palm, art, art philosophy, ekphrasis, iconic projection, intermedia,
Thomas Gainsborough
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Inledning

”Först nu, i slutet av mitt liv, förstår jag att det jag såg aldrig fanns i bilderna utan i mig.”1

I Anna-Karin Palms roman Målarens döttrar som utkom 1997 möter läsaren en berättelse

uppbyggd kring två huvudhistorier, en samtida och en som utspelar sig 100 år tillbaka i tiden. I

centrum står såväl en yttre som en inre resa. Det är en berättelse fylld av existentiella frågor,

utveckling och sökande efter tillhörighet, samt konst. Konstnärstematik i anknytning till

existentiella frågor om ensamhet och gemenskap, begär och längtan utgör en viktig del av

romanen. Det inledande citatet är hämtat ur romanens slut då Laura, en av berättelsens2

protagonister, i slutet av sitt liv inser att i tavlorna hon betraktat och studerat genom åren har hon

egentligen sett sig själv.

Palm placerar konsten på en alldeles speciell plats i Målarens döttrar och konst tillskrivs

ett särskilt högt värde i romanen. Palm är långt ifrån den första författaren vars verk berikas av

konst. Att skildra bilder, konstverk och konstnärskap i text har en lång tradition. Palms berättelse

är både en konstnärsroman, full av konstnärer och konstverk, och en målarroman, med konst

införlivat i såväl språk som handling. I den här uppsatsen vill jag visa att Palm inte bara skildrar

och beskriver konstverk utan även diskuterar konst på en konstfilosofisk nivå. Målarens döttrar

är en roman laddad med frågor om konst på olika nivåer och i uppsatsen undersöker jag hur den

belyser det komplexa och vidsträckta problemområde inom humanvetenskapen som samspelet

mellan ord- och bildkonst utgör. Två frågor som har aktualiserats i min läsning av Palms

berättelse är vilken plats konsten har inom litteraturen och på vilket sätt konsten kommer till

uttryck i Palms roman. Dessa är frågor utgör grunden för min undersökning av Målarens döttrar.

2 Claudia Lindén, ”Skickligt om försoningens möjligheter” Svenska Dagbladet, (1997-04-18).
1 Anna-Karin Palm, Målarens döttrar, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2016, s. 414.
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Om Målarens döttrar

I centrum av Målarens döttrar står två kvinnliga gestalter. Den ena är Laura, som växer upp i

England under tidigt 1900-tal tillsammans med sin syster och sin far, som är konstnär. Laura

studerar konst medan hennes far målar, upplever två världskrig och efter faderns död flyttar hon

till London i sin strävan efter självständighet. Där träffar hon likasinnade konstnärssjälar och

börjar studera för en professor i konst. Laura får en son som hon uppfostrar ensam och som även

han söker sig till konst och målande. Lauras berättelse avslutas i och med hennes död vid 81 år

ålder år 1973. Parallellt, i en mer samtida berättelse, ger sig Maria och hennes bror, efter att ha

fått en målning skickad till sig via post, ut på jakt efter deras försvunne far, som lämnat familjen

för att följa sitt konstnärliga kall. På sin bilfärd genom södra England möter de konstnärer,3

besöker konstverk och monument och när de till slut finner fadern upptäcker de att han är död

sedan flera år tillbaka. Växelvis beskriver Palm huvudkaraktärernas geografiska resa och deras

inre resa, vilka vävs samman genom romanens konsttematik. Successivt flätas även de två

kvinnornas liv samman, både på grund av blodsband och genom att de ställer samma slags frågor

om konst, hängivenhet och kärlek.

Romanen är fiktiv men genomsyras av dokumentära inslag och beskrivningar av verkliga

konstverk. Titeln, Målarens döttrar, delar romanen med en målning av den engelske porträtt- och

landskapsmålaren Thomas Gainsborough, vars liv och arbete är ständigt närvarande i berättelsen.

Palm orienterar sig genom hans målningar och hans tillvaro, som utgör en utgångspunkt i

berättelsen. Lauras första ordentliga introduktion in i konstens värld sker genom en av

Gainsboroughs målningar och under hela sitt liv studerar hon framförallt hans konstnärskap.

Jämte Lauras och Marias berättelser får läsaren följa Gainsborough. De två kvinnornas liv ställs i

kontrast till Gainsboroughs och hans två döttrars, vilka denne regelbundet målade av. Det sägs att

döttrarna blev psykiskt sjuka och aldrig lämnade fadern och i Palms berättelse antyds det att det

var för konstens skull.

3 Samtida med bokens första utgivning 1997.
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Syfte och frågeställning

I den här uppsatsen ställer jag frågor om hur olika idéer och perspektiv på konst kommer till

uttryck i Anna-Karin Palms roman Målarens döttrar. Syftet är tudelat. Jag kommer dels att med

hjälp av konstfilosofiska teorier och frågeställningar att studera de frågor som berättelsen

indirekt ställer kring begreppen konst och konstnärskap och dels kommer jag att undersöka hur

romanen skildrar konstverk och gestaltar bilder ur ett intermedialt perspektiv. Det övergripande

målet är att undersöka hur Palm använder sig av konst som ett medel i sitt skrivande och att

analysera de sätt på vilka konst kommer till uttryck romanen, på en innehållsmässig och stilistisk

nivå. Uppsatsen kommer att undersöka frågor som rör romankaraktärernas upplevelse av konst,

deras betraktande av konstverk och deras reflektioner kring konst i flera olika former.

I uppsatsen ställer jag följande frågor:

● Vilka begreppsliga frågor om konst och konstnärskap skildras och diskuteras i Målarens

döttrar?

● Med vilka medel och metoder gestaltar Anna-Karin Palm den konstnärliga bilden

litterärt?

● Hur samverkar och förenas den innehållsmässiga diskussionen om konst och

konstnärskap och den formmässiga gestaltningen?

Bakgrund

I följande avsnitt redogör jag för Anna-Karin Palms författarskap och mottagandet av romanen

Målarens döttrar när den utkom år 1997. Avsnittet utgör en bakgrund till min undersökning av

romanen och jag kommer särskilt att koncentrera mig på hur kritiker och recensenter diskuterade

konsttematiken i romanen.

6



Anna-Karin Palm

Anna-Karin Palms författarskap är tämligen outforskat och information om henne som författare

och hennes romaner återfinns huvudsakligen i artiklar och recensioner. Palm föddes år 1961 och

är uppvuxen i Stockholm. Hon studerade till en fil.kand. i litteraturvetenskap, filosofi och

engelska vid Stockholms universitet. Därefter påbörjade hon en forskarutbildning vid Uppsala

universitet vilken avbröts i samband med att hennes debutroman Faunen publicerades år 1991.

Romanen blev en framgång både bland kritiker och läsare och Palm benämndes som en av

Sveriges mest löftesrika yngre författare. Året efter följde novellsamlingen Utanför bilden.

Samlingen innehåller tretton noveller, var och en inspirerad av en målning. Palms stora

genombrott kom emellertid med romanen Målarens döttrar, vilken publicerades år 1997. Boken

blev en stor framgång både i Sverige och internationellt. År 2016, nästan tjugo år efter att den4

kom ut, gavs romanen ut i ny utgåva som del av Bonnier Pockets och Akademibokhandelns

samarbete Läsarfavoriter; böcker framröstade av Akademibokhandelns kundklubb för att ges ut

på nytt. De nästkommande åtta åren gav hon ut ytterligare några novellsamlingar samt några5

barnböcker. Förutom Faunen och Målarens döttrar har hon skrivit ytterligare tre romaner

Herrgården 2005, Snöängel 2011 och Jag skriver över ditt ansikte 2021. Snöängeln utspelar sig i

likhet med Målarens döttrar på två olika tidsplan och rör sig mellan ett nutida Frankrike och

Stockholm vintern år 1985-1986. I romanen syns spår av antika myter och sagor samt av Carl

Jonas Love Almqvists verk Drottningens juvelsmycke (1834). Palms senaste roman, Jag skriver

över ditt ansikte, är en reflektion över livet och framförallt över minnen. Palm skriver om sin

mamma som långsamt försvinner in i Alzheimers sjukdom. Långsamt men säkert rinner hennes

identitet bort, först försvinner små detaljer och ord, sedan allt större händelser tills hon tillslut

inte längre minns sin egen dotter. Palms författarskap präglas av starka kvinnor och skildringar6

av kvinnoöden, något som syns tydligt i hennes biografi Jag vill sätta världen i rörelse 2019.

Boken är ett porträtt över Selma Lagerlöf och hennes mångsidiga liv dels som författare med

6 Albert Bonnier Förlag, ”Jag skriver över ditt ansikte”,
https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/279573/jag-skriver-over-ditt-ansikte/ (hämtad 2021-08-23).

5 Akademibokhandeln, ”Läsarfavoriter”, https://www.akademibokhandeln.se/lasarfavoriter/ (hämtad 2021-08-23).

4 Albert Bonnier Förlag, ”Anna-Karin Palm”, https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/11529/anna-karin-palm/
(hämtad 2021-08-23).
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även som en kvinna som målmedvetet banade nya vägar. År 2019 nominerades den till

Augustpriset för bästa fackbok.7

Konsttematik i Anna-Karin Palms författarskap

Konst är ett centralt tema i Anna-Karin Palms författarskap. Konstmotivet återfinns redan i

Faunen, där en målning föreställande en fiktiv faun och en verklig faun spelar en framträdande

roll i huvudkaraktärernas sökande efter identitet. Inspirationen kommer från Piero di Cosimos

målning ”A Satyr Mourning over a Nymph”, vilken binder ihop romanens tre olika berättelser. I

novellsamlingen Utanför bilden spelar konsten och konstnärliga betraktelser återigen en

betydande roll. I var och en av de tretton novellerna har Palm försökt att transformera den

visuella bilden till skrift och göra dem lika levande för läsaren som om hen stod framför

målningen själv. Målet enligt författaren var att förvandla synupplevelser till ord. Konstmotivet8

dyker återigen upp i novellen ”Gud är större”, vilken utgör en del av samlingen In i öknen

(2018). Berättelsen är skriven till minne av landskapsmålaren Ivan Aguéli. Ljuset han försökte

fånga i sina målningar har Palm strävat efter att gestalta i text. I Målarens döttrar tar konst och9

konstnärskap upp en större plats än i någon av hennes andra romaner. I samtal om boken

beskriver Palm hur hon själv ser på konstmotivet i berättelsen; ”Bilden sätter igång hela

skeendet. Det handlar mycket om relationen mellan den som betraktar och den som blir

betraktad, den som beskriver världen och den som låter sig beskrivas.” Likt hennes första10

roman Faunen har berättelsen i Målarens döttrar inspirerats av en målning, men Palm tar

motivet ett steg längre och gör tavlan inte bara till en inspirationskälla utan till en styrande del i

berättelsens händelseförlopp.

10 Lena S. Karlsson, Liv dröm dikt - möten med 34 svenska författare, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2007, s.302.
9 Henriette Zorn, ”Frihet bortom det synliga”, Falu Kuriren, 2001-09-12.

8 Albert Bonnier Förlag, ”Utanför bilden”, https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/221784/utanfor-bilden/
(hämtad 2020-08-14).

7 Albert Bonnier Förlag, ”Anna-Karin Palm”, https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/11529/anna-karin-palm/
(hämtad 2021-08-23).
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Palm har sedan sitt genombrott uppmärksammats för sitt poetiska och målande språk, sitt

sätt att obehindrat röra sig mellan historiska tidsperioder, länder och kulturer och olika

konstformer. I en författarintervju beskriver Lena S. Karlsson hennes språk som rikt på nyanser

och med måleriska kvaliteter. Palms svarar att trots att hon saknar konstnärlig skolning har hon11

alltid fascinerats av färger och nyanser:

Jag har ingen som helst erfarenhet av att arbeta med bildkonst, förutom att jag som barn gick i en

Waldorfskola. Däremot har jag ett sätt att se på världen som gör att jag lägger märke till nyanser och färger.

En vinter bestämde jag mig för att som en övning beskriva exakt på vilket sätt ljuset var grått, snön vit och

hur den skenbara tristessen såg ut. Vilket slags grå? Vilka slags moln? Så höll jag på några månader.12

Palms sätt att betrakta sin omvärld och lägga stor vikt på färger och former reflekteras i hennes

språk och författarskap och ger hennes texter en känsla av en kombination av verbalt och visuellt

tänkande.

Mottagandet av romanen

”I centrum finns två kvinnor som lever i skuggan av en målande far och själva bär en oförlöst

målare inom sig.” Så beskriver Lisbeth Larsson de två protagonisterna i en recension av Palms13

roman. Generellt mottogs Målarens döttrar väl i media och romanen påträffades på både

kritikerlistor och bästsäljarlistor. Den kallades för såväl bildningsroman som idéroman och ett

återkommande namn i recensionerna är Virginia Woolf. Lennart Lindskog kallar Palm och Woolf

själsfränder i Göteborgs-Posten och Larsson läser in kärlek, kreativitet och kvinnlig erfarenhet i

deras författarskap. Flera recensenter skriver att romanen gestaltar konst kontra kärlek och14

kravet att välja; skapandets villkor, pris och fångenskap. Förhållandet mellan konsten och

familjen framhålls, liksom frågor om vad en konstnär måste vara beredd att offra för konstens

14 Lennart Lindskog, ”När familjen blir fångenskap”, Göteborgs-Posten, 1997-04-17.
13 Lisbeth Larsson, ”Av ljus. Lisbeth Larsson njuter av Anna-Karin Palms kvinnliga”, Expressen, 1997-04-18.
12 Karlsson 2007, s.301.
11 Karlsson 2007, s. 301.
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skull. ”Det är en roman om konstens kompromisslöshet, och dess utövares skyldighet att ta

ansvar, men även om övergivna barn” , skriver Cristine Sarrimo i Svenska Dagbladet. Hon15

tolkar romanens kärleks- och konstnärstematik i förhållande till den existentiella frågan om

huruvida människan man ska ge sig hän till konsten eller inte som romanens kärna. Sarrimo

menat att Palms Maria ”lever så starkt genom och i konstens uttrycksformer att hon ibland

förlorar sina konturer. Hon blir ett slags medium genom vilket intryck av olika konstformer, och

vyer av hav och trädgårdar, filtreras.” Vad innebär det att vara hängiven konsten? Den frågan16

ställs om och om igen i de olika recensionerna. Recensenterna diskuterar förlusten av identitet

och kreativitet, men även frigörelse och passion. I Helsingsborgs-Postens recension föreslår

Ingrid Bosseldal att för Maria får både konsten och kärleken ett lyckligt slut. Den oförlösta17

målaren som Larsson beskriver befrias i hennes fall. Att konsten utgör en stor del av romanen

står klart. Målarens döttrar är en diskussion om konsten och livet, skriver Lars Hagström, som

även kallar romanen för ett magnifikt kraftprov.18

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Anna-Karin Palms roman Målarens döttrar kommenterar på konst och bild på åtskilliga nivåer.

Genom romankaraktärernas tankar och diskussioner ställer den indirekta frågor om konst. Dessa

frågor kommer jag att försöka sätta ord på och diskutera i uppsatsen. Romanen gestaltar å ena

sidan konst på en konstfilosofisk nivå, å andra sidan skildrar den konstverk och transformerar

konstnärliga bilder till litterär text. I uppsatsen kommer jag att analysera dessa samt även

diskutera den litterära textens förhållande till bildkonsten och de broar som Palm försöker bygga

mellan ordkonsten och bildkonsten på både en innehållsmässig och en stilistisk nivå.

Romanens gestaltning av olika aspekter av konstarternas interrelationer innebär att den

rör sig över ett stort spektrum av textliga bildanknytningar. För att bygga upp min analys

18 Lars Hagström, ”Bokvår med få brustna knoppar”, Västerbottens-Kuriren, 1997-06-07.
17 Ingrid Bosseldal, ”Modet att våga älska”, Helsingborgs Dagblad, 1997-04-18.
16 Sarrimo, ”Skickligt om försoningens möjligheter”.
15 Cristine Sarrimo, ”Skickligt om försoningens möjligheter”, Svenska Dagbladet, 1997-04-18.
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kommer jag dels att stödja mig på idéer från den akademiska disciplinen konstvetenskap och

specifikt inriktningen konstfilosofi, dels på begrepp från litteraturvetenskaplig

intermedialitetsforskning. Litterära tolkningar av bildstrukturer och försök att fånga

perceptionella attityder i text hör till ett vidsträckt område inom intermedialitetsforskningen,

vilket kräver en överblick och en orientering i den terminologi som kommer att ligga till grund

för undersökningen. Därför kommer jag även att redogöra för och diskutera centrala begrepp i

teori- och metoddelen.

Begreppet konst

Jag kommer nedan att redogöra för vissa centrala aspekter av begreppet konst utifrån ett antal

olika konstfilosofiska perspektiv samt för centrala strömningar inom ämnet. Med detta som

bakgrund kommer jag att undersöka hur Målarens döttrar reflekterar över konstbegreppet och

vilka frågor som uppdagas i relation till begreppet konst, konstens mening och budskap, samt

den konstvärld som skildras.

Människans relation till konst och konstens uppgift och funktion är ett vida diskuterat

ämne och frågor om hur begreppet ska definieras har länge debatterats. Det finns två

huvudsakliga inriktningar som i konstfilosofiska sammanhang brukar kallas den traditionalistiska

och den radikala. Den senare uppkom i och med modernismen. Dessa riktningar är långt ifrån

lätta att bringa klarhet i och det råder inte heller någon klar konsensus om begreppets betydelse

bland konstforskare. Frågan om vad som är konst och vad dess innebörd och funktion är, väcker i

regel fler frågor än den ger svar. Konstbegreppet har förändrats över tid, framförallt under de

senaste hundra åren, och föreställningar om konst och vad konst är kommer med all säkerhet att

fortsätta förändras. Begreppet har alltid varit och kommer förmodligen alltid förbli något

flytande.

Nationalencyklopedin beskriver begreppet konst på följande sätt:
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Konst är ett grundbegrepp inom konstforskning, konstteori och estetik. Debatten om begreppet har gällt såväl

dess innehåll som dess omfång; om konstbegreppet kan eller behöver definieras och i så fall för vilket eller

vilka syften; om det finns flera konstbegrepp och hur de i så fall är relaterade till varandra; om vad som

karakteriserar konst, om det finns flera definierande egenskaper och i vad mån dessa i så fall är kulturellt

bestämda.19

Definitionen understryker de meningsskillnader som råder kring begreppet och det faktum att det

finns en otroligt bred uppfattning om vad ett konstverk är för något. Jag kommer i kronologisk

ordning att redogöra för några av de grundläggande meningsskiljaktigheterna i modern

konstvetenskap. Först kommer jag att presentera en mer traditionell definition av konstbegreppet

som kom att bestridas under modernismen, och sedan den mer radikala definitionen som

utvecklades ur den kritiken till det institutionella konstbegreppet som idag används mycket inom

konstvärlden. Min avsikt är att redovisa de mest allmänt accepterade definitionerna och diskutera

de frågor som ofta uppkommer i diskussioner om vad som är konst.

Den traditionalistiska konstsynen

Den franske filosofen Charles Batteux formulerade år 1746 en inflytelserik kategorisering av

begreppet konst. I Les beaux arts réduits à un même principe sorterade han konstformerna

musik, poesi, måleri, skulptur och dans, idag ofta kallade de sköna konsterna, under begreppet

konst. Batteuxs indelning blev allmänt accepterad bland de så kallade traditionalisterna. De fem

estetiska konstformerna, menade Batteux, kännetecknas av att de kan skänka den som upplever

dem en känsla av välbehag. Ett konstverk måste, utöver att tillhöra någon av de fem

kategorierna, enligt en traditionell syn, uppfylla följande kriterier; 1. ett konstverk ska vara

vackert. 2. ett konstverk ska likna någonting 3. ett konstverk ska vara skapat av en riktig

19 Nationalencyklopedin, konst. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konst (hämtad
2021-01-06).
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konstnär och vara avsett att vara ett konstverk. 4. ett konstverk ska ge upphov till en estetisk

upplevelse.20

Enligt dessa kriterier förefaller traditionalisternas konstsyn både bred och snäv på en och

samma gång, och inte helt oproblematisk. De fem konstformerna musik, poesi, måleri, skulptur

och dans, är, enligt en traditionalistisk syn, först och främst skapade för den estetiska upplevelsen

och behöver inte ha någon funktion utöver detta. Mot bakgrund av Batteuxs definition redogör21

Derek Matravers för en estetisk upplevelse som en upplevelse av skönhet involverande både en

människas känslor och sinne. Han menar att en estetisk upplevelse inger en känsla av välbehag

som kräver eftertanke och som frigör människan från sin vardagliga existens. Begreppet22

”Konsten för konstens skull” (L'art pour l'art) myntades i mitten av 1800-talet av Téophile

Gautier och en av de mest kända förespråkarna för en sådan hållning och av själva uttrycket är

Oscar Wilde. Frasen syftar på att konst ska skapas och värderas för sin egen skull och den

formulerades delvis en reaktion mot idéer om att konsten ska ha ett didaktisk och moraliskt syfte.

I traditionalisternas definition av konst väger estetiska värden tyngst. Därav listar Batteux23

exempelvis inte arkitektur och hantverk som konstformer, vilka trots att de kan vara åsyftade att

skänka en estetisk upplevelse, primärt har ett annat syfte – arkitektur är först och främst

byggnader och hantverk är företrädesvis bruksföremål.

Traditionalisternas definition av konst lägger emfas på skönhet och upplevelse och man

sökte länge i konst att efterlikna den sköna naturen. Denna princip ansågs länge som den

förenande faktorn för all konst. Mimesis, imitation och realism är en stor del av24

traditionalisternas konstbegrepp och relationen mellan konst och verklighet utgör själva navet.

Musik, poesi och dans imiterar sällan natur och verklighet på samma sätt som skulpturer och

tavlor men de kan skapa stämningar och känslor och efterlikna livet, något som redan Aristoteles

observerade. Under antiken var de högst uppskattade konstnärerna de som kunde efterlikna

naturen till den grad att en tavla inte gick att särskilja från naturen eller till och med överträffade

24 Kristeller 1996, s. 43.
23 Robert Vincent Johnson, Aestheticism, London: Methuen 1969, s. 9-13.
22 Matravers 2013, s. 14.
21 Derek Matravers, Introducing Philosophy of Art: In Eight Case Studies, Durham: Acumen 2013, s. 15.

20 Paul Oskar Kristeller, ”Konstarternas moderna system: en studie i estetik”, Kairos, Stockholm: Raster Förlag
1996, s.42-43.
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den. I Naturalis historia berättar Plinius den äldre en myt om en tävling mellan de två

konstnärerna Zeuxis och Parrhasius och vem som var den bästa konstnären. Zeuxis målade en

druvklase så realistisk att fåglar försökte picka på dem. När Zeuxis försökte avtäcka Parrhasius

målning stötte hans fingrar emot tavlans yta. Tygstycket Zeuxis trodde hängde över tavlan var i

själva verket tavlan själv. Parrhasius utsågs till vinnare av tävlingen då han lyckats vilseleda en

annan människa och Zeuxis endast hade kunnat vilseleda fåglar. För traditionalisterna är25

framförallt imitation och välbehag av betydelse i värderingen av ett konstverk. Definitionen av

god konst grundas i hur väl ett konstverk efterliknar något som är vackert.

Den radikala konstsynen; modernismen och den institutionella konstsynen

Intention, imitation och frågor om vem som skapar är avgörande enligt den traditionella

konstteorin, enligt vilken endast dessa tre faktorer tillsammans kan skapa en estetisk upplevelse.

Utifrån dessa premisser finns det mycket konst traditionalisten skulle hävda inte alls är konst,

framförallt konst från de senaste hundra åren. Ett mycket omdiskuterat konstverk inom

konstteorin är Marcel Duchamps Fountain. Verket utgjordes av en urinoar i porslin och var ett

bidrag till Society of Independent Artists utställning i New York 1917. När utställningen ägde26

rum listades Duchamps verk inte bland de andra konstverken i katalogen och kunde endast hittas

gömt bakom ett förhänge. Utställningens kommitté hade kommit överens om att Fountain var

oanständigt och inte kunde betraktas som konst. Den enda anledningen till att det fanns med på

utställningen var att kommittén inte hade rätt att neka ett bidrag som betalat avgiften för

utställningen, menar Beatrice Wood, en konstnär som verkade samtidigt som Duchamp.27

Duchamps verk faller utanför traditionalisternas konstteori bland annat för att det inte ansågs

27 Peter Ekström, ”Vad hände egentligen med Duchamps Fontän?”, Kulturdelen 2011 e-artikel
http://www.kulturdelen.com/2011/11/26/vad-hande-egentligen-med-duchamps-fontan/ (hämtad 2021-01-12).

26 Jag har valt att benämna Duchamps verk till stor del i preteritum då originalverket inte längre finns kvar. Vad som
faktiskt hände med det är ovisst, vissa hävdar att konstsamlaren Walter Arensberg köpte verket och tappade bort det
medan andra påstår att det helt enkelt kastades efter utställningen.

25 Carolyn Korsmeyer, Gender and Aesthetics, London: Routledge 2004, s. 17-18.
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vara vackert och eftersom man ansåg att det inte var skapat med avsikten att ge upphov till en

estetisk upplevelse hos betraktaren.

Trots att traditionalister inte skulle kalla Duchamps verk för konst så betraktas det idag

som just det; konst, åtminstone enligt den radikala konstsynen som uppstod i och med

modernismen. Modernismen strävade efter att vidga konstbegreppets gränser och utmana det. År

1960 skrev konstkritikern Clement Greenberg essän Modernist Painting i vilken han

argumenterade att konsten riskerar att reduceras till underhållning och att fokus istället måste

förflyttas till att demonstrera konstens egenvärde. Detta är modernismens uppgift. I kontrast mot

den realistiska och naturalistiska konsten som är traditionalismens kännetecken, där de

konstnärliga medlen användes för att dölja konstformen och efterlikna naturen så ville den

modernistiska konsten använda konstnärliga medel för att synliggöra dem; modernismen ville

överge realismen inom konsten. Penseldrag skulle exempelvis inte döljas utan framhävas,

realism var inte längre viktigt och kubismen och den abstrakta konsten tog form. Greenberg

beskrev modernismen på följande vis: ”The essence of Modernism lies, as I see it, in the use of

characteristic methods of discipline to criticize the discipline itself, not in order to subvert it but

in order to entrench it more firmly in its area of competence.” Modernismen riktade28

uppmärksamheten inåt och dess kännetecken blev självkritik och självfokus. Detta ledde till

konstnärers experimenterande med färger och former samt avvikelser från samhällets normer.

Nästan 50 år efter Duchamps Fountain ställde Andy Warhol ut ett konstverk som likt

Duchamps verk skulle bli mycket omdiskuterat i den filosofiska debatten om vad som är konst

och inte, nämligen Brillo Boxes. Verket föreställer tvålullsförpackningar från det amerikanska

märket Brillo och är i princip omöjliga att urskilja från den äkta förpackningen den föreställer.

Efter att ha sett konstverket på Stable Gallery i New York, ställde sig konstkritikern och filosofen

Arthur Danto frågan: ”What is it for the one set of object to be art and the other set of object not

to be art?” Ett traditionellt konstverk är ett konstverk på grund av hur det ser ut, och detta29

utseende framkallar en estetisk upplevelse. Vad är då skillnaden mellan Warhols verk och de äkta

Brilloförpackningarna? Till utseendet är de ju likadana. Dantos svar på frågan var: ”To see

something as art requires something the eye cannot decry - an atmosphere of artistic theory, a

29 Matravers 2013, s. 17.
28 Clement Greenberg, ”Modernist Painting”, i Forum Lectures, Washington D. C.: Voice of America, 1960.
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knowledge of the history of art: an artworld.” Skillnaden, enligt Danto, är att Warhols Brillo30

Boxes handlar om någonting, de handlar om konst. Warhols verk uppmärksammar att konst kan

vara uttryckslös och massproducerad och inte måste vara unik. På det sättet griper den in i

modernismens kritiska perspektiv på konstbegreppet. De äkta förpackningarna å andra sidan

handlar inte om någonting alls. Deras funktion är endast i form av förpackningar och de kan

därför inte betraktas som konstverk. Konstverk, enligt modernisterna, är konst om de på något31

sätt handlar om konst.

Var, enligt modernisterna, går då gränserna för vad som är konst? Vem har rätt att kalla

sig konstnär och vem har det inte? Några år efter Dantos essä utvecklade konstkritikern och

filosofen George Dickie den institutionella konstteorin utifrån modernisternas teori. Han föreslog

en sociologisk definition av konst, vilket bestäms av en institution av målare, skribenter, kritiker,

producenter, museum personal, besökare, journalister, konsthistoriker, tidskrifter, etc. Han32

menade att ett konstverk är det objekt som står i rätt relation till konstinstitutionen och att en

konstnär är en person som medvetet deltar i utformandet av ett konstverk. Konstverk tillkommer

genom godkännande av konstvärlden och konstvärlden bestämmer vad som räknas som god

konst och vad som räknas som dålig konst. Den institutionella konstsynen säger ingenting om ett

konstverks innehåll utan det kräver att man vänder sig mot praktiken för att besvara frågan om

vad konst är. Konstens betydelse och dess mening behandlas inte heller inom den institutionella33

konstteorin. Kortfattat innebär en sådan hållning att konst är det som de som äger kunskap om

konst uppfattar som konst.

33 Lars Vilks, ”Den institutionella konstteorin” Vilks.net,
https://www.vilks.net/konstteori/institutionella_konstteorin/institutionella_konstteorin.html (hämtad 2021-01-28).

32 Arthor Fine, Noûs, vol. 20, no. 2, 1986, pp. 281–282. JSTOR, www.jstor.org/stable/2215399. (hämtad
2021-01-17).

31 Matravers 2013, s. 18.
30 Arthur Danto, ”The Artworld” The Journal of Philosophy 61, no. 19 (1964): s. 580.
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Myter om konstnären

I Målarens döttrar navigerar karaktärerna sig genom en stor konstvärld som sträcker sig över ett

sekel och i vilken flera olika konstnärer introduceras. I det följande stycket vill jag därför

diskutera konstnärsbegreppet; något om hur det har förändrats genom historien och hur de

meningsskillnader som finns gällande konstbegreppet kommit att påverka synen på konstnären.

Med detta som bakgrund kommer jag i analysdelen att undersöka hur Målarens döttrar skildrar

olika typer av konstnärer och vilka frågor som uppdagas i relation till de olika konstnärskapen i

romanen.

Termen konstnär diskuteras förhållandevis lite i diskussionerna om konst och dess

definition. Begreppet konstnär är nära förbundet med begreppet konst, skriver Carolyn

Korsmeyer, professor i filosofi och estetik: ”The notion of the artist is inseparable from the ideas

about what counts as art.” Hon förklarar vidare att om vi beskriver en person som målar,34

skulpterar eller skriver poesi som en konstnär har vi tagit ställning i frågan om vad som

innefattas i begreppet konst. Om vi emellertid skulle inkludera även exempelvis glasblåsare och

möbeldesigners får konstbegreppet en annan betydelse. I och med att konstbegreppet har

förändrats och utvidgats har även begreppet konstnär gjort det.

Jag har i ett tidigare avsnitt diskuterat hur mimesis och imitation historiskt sett har ansetts

utgöra navet för konst inom den traditionalistiska konstsynen. Aristoteles beskrev poesi som en

viktig del i att förstå frågor om meningen med livet och vi kan dra oss till minnes berättelsen om

Zeuxis och Parrhasius tävling om vem som var den bästa konstnären. Historiskt sett var en

konstnär någon som kunde efterlikna naturen, vilket kräver ett stort mått av skolning.

Konstakademierna har haft en självklar plats i samhället och de var starka auktoriteter i

fastställandet av vem som fick verka som konstnär och inte. Skönhet, efterliknelse och skolning

är en viktig kvarleva som lever kvar inom traditionalismens konstsyn än idag. Därav finner det

sig tämligen naturligt att det genom historien funnits mycket få kvinnliga konstnärer. Det går att

urskilja fler anledningar till den obalansen, vilka bygger på föreställningar om normer kring

mäns och kvinnors natur. Korsmeyer förklarar att generellt sett har egenskaper förbundna till

34 Korsmeyer 2004, s. 15.
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sinnet och intellektet betraktats som manliga egenskaper, medan egenskaper associerade med

kroppen ansetts som kvinnliga. Det är ett sätt att förklara varför män ansågs bättre lämpade som35

konstnärer. Kvinnan saknade de egenskaper som hör konstnären till, exempelvis intellekt,

kreativitet och objektivitet, egenskaper som varit förenade med det manliga könet. Dessa

föreställningar om bra och dåliga egenskaper färgade konstnärsyrket och idén om hur en riktig

konstnär ska vara och det skapade en hierarki inom konsten. Denna hierarki syns även i36

klassificeringen av konst. När traditionalismens konstsyn etablerades under andra halvan av

1700-talet i samband med Charles Batteux klassifikation av sköna konsterna valdes

konstformerna enligt Korsmeyer baserat på föreställningar, normer och ideal kring hur kvinnors

och mäns natur var och vad deras roll och plats i samhället var. De sköna konsterna talar till

sinnet, till själen och dess främsta egenskap är skönhet och att behaga. Detta skiljer dem från

hantverk som historiskt varit kvinnans roll i vilka de kan ge uttryck för sin kreativitet och

konstnärskap. Men då hantverk per definition är bruksföremål och har en praktisk funktion har

de inte ansetts som sann konst. Korsmeyer förklarar att termen konstnär knutits till de sköna

konsterna, medan hantverkare knutits till skapare av funktionella föremål som inte enbart skapats

för sin skönhets skull utan för användning.37

Jag har ovan redogjort för en mer traditionalistisk och historisk syn på konstnären, men

denna syn kom att förändras i och med modernismen. Arthur Danto och modernismen, samt

sedan vidare även George Dickie och den institutionella konstteorin skrev och talade mycket om

en ”artworld” – en konstvärld. Danto menade att konst måste handla om konst och därav kan vi

dra slutsatsen att en konstnär är någon som skapar ett verk med avsikten av att agera inom denna

konstvärld. Konst och konstnären verkar i relation till en institution uppbyggd av representanter

från hela konstvärlden. Jag har tidigare beskrivit hur konstverk tillkommer genom godkännande

av denna institution och detsamma gäller även för konstnären; konstvärlden bestämmer vem som

är konstnär och vem som inte är det. I och med Danto och Dickie separerades begreppet konst

och konstnärskap från sina traditionella förtöjningar. Genom Dickie kunde plötsligt vad som

37 Korsmeyer 2004, s. 26.
36 Korsmeyer 2004, s. 14.
35 Korsmeyer 2004, s. 14.
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helst vara konst, och vem som helst kunde skapa den, mot kravet att institutionen erkände

artefakten och skaparen.

Intermedialitet – Att skriva om konst och att skriva konstnärligt

I följande avsnitt presenterar jag ett antal intermedialitetsteoretiska begrepp och metoder samt

diskussioner av överföring mellan olika medium, från konst till litteratur. Ordets och bildens

relation till varandra är ett omdiskuterat problem inom intermedialitetforskningen och huruvida

dessa två medier kan jämföras med varandra är en komplex fråga. Intermedialitetsforskaren Hans

Lund undersöker den litterära textens transformation av den visuella bilden och skriver både om

rena beskrivningar av bildkonstverk och om försök att överföra bildkonstens principer på litterär

text – att närma sig målandets principer i skrift. Den litterära bildtransformationens primära

problem är enligt Lund knutet till respektive konstarts medium: ”Bildens totalitet förblir

otillgänglig för ordet, liksom ordets konnotationsrikedom inte kan fångas av bilden. [...] I studiet

av den litterära textens transformation av bilden kommer man inte förbi denna fundamentala

skillnad mellan att läsa ord och att avläsa bild.”38

Ekfras

Ett klassiskt sätt att skriva om konstverk i litteraturen är genom den så kallade ekfrasen.

Begreppet kommer från den klassiska retoriken och ett tidigt exempel är den välkända

beskrivningen av Akilles sköld i Homeros Iliaden. Hans Lund, som introducerade termen i den

svenska litteraturforskningen, beskriver den traditionella ekfrasen på följande sätt: ”termen

ekfras hör ursprungligen hemma i den klassiska retoriken. Den betecknar konsten att verbalt

beskriva ett synfält på ett sådant sätt att lyssnaren/läsaren kan ’se’ eller föreställa sig det

beskrivna med sin så kallade ’inre blick’.” Det är först långt senare ekfrasen fått den definition39

39 Hans Lund, Mötesplatser: ord och bild i samverkan, Lund: Intermedia Studies Press 2013, s. 27.
38 Hans Lund, Texten som tavla: studier i litterär bildtransformation, Lund: Liber förlag 1982, s. 26-28.

19



den har idag; som en bildrefererande text. Det finns emellertid inte en enhetlig

begreppsbeskrivning kring hur begreppet ska definieras utöver att ekfrasen undersöker samspelet

mellan ord och bild. James Heffernan formulerade en inflytelserik modern definition av

begreppet år 1993, vilken lyder: ”ekphrasis is the verbal representation of graphic

representation.” Heffernans mål var att skapa en enkel och inkluderande definition, som kort40

sammanfattade ekfrasens syfte och dess funktion. Lund beskriver termen något snävare än

Heffernan. Hans definition innefattar skriftliga beskrivningar av fysiska konstverk, reella såväl

som fiktiva. Ett imaginärt och endast fiktionellt konstverk innebär att en text ensam blir41

ansvarig i förmedlandet av en bild. Lund beskriver detta text- och bildförhållande på följande

kärnfulla vis: ”Inget kan ändras eller tilläggas. Bilden manifesteras i texten.” I fall där författare

använder ett verkligt existerande konstverk som objekt för sin ekfras blir detta konstverks

historia en del av ekfrasen och det skapas en dialog mellan texten och konstverket, menar

Lund.42

Ekfrasers manifestationer och funktioner skiljer sig från verk till verk. Lund identifierar

två av dess huvudfunktioner. För det första kan ekfraser och bildbeskrivningar fungera som

pauser i ett narrativ; korta avbrott i en berättelse vilka ger läsaren och/eller karaktärerna i

narrativet en chans att bearbeta känslor eller se händelser ur ett nytt perspektiv. En andra43

funktion är symboliskt, som en konkretisering av det abstrakta och med denotativa eller

konnotativa tecken. Lund beskriver hur analogier som inbegriper konst fördjupar44

karaktärsbilden på ett psykologiskt och moraliskt plan. Konsten som en spegel av en karaktärs45

inre är ett tema som återfinns i flera romaner. Ekfrasen fungerar ofta som förlängning och en

fördjupning av en karaktärsskildring och förekommer ofta i skönlitteraturen. Den innehåller

sällan endast en beskrivning av ett konstverk utan är ofta kopplad till betraktarens upplevelse av

verket. Lund menar att delar av problematiken kring ekfrasen är att den ofta ”spränger

beteckningens definition”. Med det menar han att bildtolkande ofta karakteriserar ekfrasen

45 Lund 1882, s. 137.
44 Lund 1982, s 40-41.
43 Lund 1982, s. 17.
42 Lund 2013, s. 38.
41 Lund 1982, s. 19.

40 James A. W. Heffernan. ”Ekphrasis and Representation.” New Literary History, vol. 22, no. 2, 1991, pp. 297–316.
JSTOR, www.jstor.org/stable/469040. (hämtad 2020-11-13).
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snarare än bildbeskrivande. Omdöme, värdering och tolkning är många gånger ett resultat av ett46

konstverks närvaro och en inbjudan till reflektion och förändring.

Ikonisk projicering

Lund beskriver förutom ekfrasen ytterligare en typ av litterär bildtransformation, vilken han

kallar ikonisk projicering. ”Det är som en tavla”, inleder han sin beskrivning av begreppet med

orden och fortsätter ”Att avläsa ett begränsat synfält ur den yttre konkreta objektvärlden som

vore den en bild kallar jag i föreliggande avhandling för ikonisk projicering.” Karaktäristiskt47

för detta grepp är att berättelsens omgivning återges antingen som genom en fysisk eller genom

en immateriell ram, vars syfte är att koncentrera läsarens synfält och väcka ett visuellt tänkande

hos läsaren, ibland genom att markera anknytningar till bildkonst: ”[l]itterära texter som på ett

eller annat sätt anknyter till den optiska bilden måste, om denna anknytning skall vara

kommunikativ, använda markeringsord, antingen tydliga denoterande signaler eller signaler som

mera indirekt fångar det bildmässiga i textens konnotationssfär.” Denna typ av metod att knyta48

an till bildkonst används enligt Lund i allmänhet som ett medel att skildra karaktärers förhållande

till en social, existentiell eller psykologisk omvärld.49

Ikonisk projicering innefattar även litterär text färgad av de visuella konstarterna, eller

kanske snarare text som i skrift försöker närma sig måleriets principer. Sedan 1870-talet växte en

litteratur med förankring i bildkonstens olika ”stilar” fram, bland annat impressionism och

kubism. Lund tar upp Gertrude Stein och Pär Lagerkvist som exempel på författare som50

målmedvetet försökte närma sig kubismens principer i sin text och Marcel Proust och Émile Zola

som exempel litterära impressionister.51

51 Lund 1982, s. 129 och Lund 1982, s. 101.
50 Lund1982, s. 98-99.
49 Lund 1982, s. 151.
48 Lund 1982, s. 37-38.
47 Lund 1982, s. 46-53.
46 Lund 1982, s. 19.
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Konstnärsromanen

Så kallad målarkonst har historiskt sett haft en stor plats inom den västerländska skönlitteraturen.

Den amerikanske konstforskaren Theodore Robert Bowie menar att motivet sedan 1830-talet i

stor omfattning har utgjort en del av den franska skönlitteraturen, till stor del på grund av

konstnärens ökade betydelse i landets kulturliv. Bowie menar att denna typ av litteratur, där

konstnären och hennes konstnärskap utgör en central del av romanens handling, borde betraktas

som ”en speciell litterär genre”, som han kallar för konstnärsromanen. Enligt Bowie präglar52

temat konst många romaner och behandlas ofta på snarlika sätt. Han identifierar tre olika litterära

sammanhang i vilka målaren förekommer i fransk skönlitteratur mellan 1830 och 1950. Dessa är:

”1) as protagonist in a work completely devoted to him and his type [...]; or 2) as a principal or

secondary character in a work in which the emphasis is on him as a human being rather than as

an artist [...]; or 3) he may appear as a representative figure in a work which purports to describe

French society at a given epoch [...].” Bowie urskiljer nio inslag som enligt honom är53

kännetecknande för genren. Dessa är bland annat beskrivningar av konstnärers arbetsmiljö,

exempelvis ateljéer och liknande, av utställningar; diskussioner om konst med andra målare och

konstvetare; framställningar av konstnärers tidiga år och skolning; komplikationer som hotar

konstnärens integritet exempelvis känslomässiga engagemang; och sist men inte minst införandet

av verkliga konstnärer och deras konst. En konstnärsroman behöver inte innehålla samtliga54

ingredienser för att betraktas som en konstnärsroman, men en kombination av majoriteten av

dem. I boken Åttiotalet och konstnärsromanen (1985), grundar Conny Svensson sin definition55

av konstnärsromanen på Bowies definition och applicerar den på svensk 1880-talslitteratur. Hans

definition är en förlängning av Bowies – en roman om bildkonstnär(er) – men med ett tillägg där

han diskuterar återkommande typgestalter inom genren och standardiserade situationer. Han

skriver om konflikten mellan konst och samhälle som bakgrund till 1880-talets

konstnärsromaner, men även olika artisttyper; karriäristen, den principlösa opportunisten,

55 Bowie 1950, s. 5.
54 Bowie 1950, s. 6.
53 Bowie 1950, s. 4.

52 Theodore Robert Bowie, The Painter in French Fiction - a Critical Essay, Chapel Hill: The University of North
Carolina Press 1950, s. 3-4.
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bohemen, den misslyckade konstnären, den obildade konsthandlaren, kritikern och den obundna

konstnären som målar på sina egna villkor. Med Bowie och den franska konstnärsromanen som

bakgrund mot sin undersökning av ett antal olika konstnärsromaner uppmärksammar Svensson

att de moraliska och estetiska konflikterna förblir desamma. Därmed slår han fast den som en

speciell litterär genre.56

Målarromanen

Mot bakgrund av begreppet konstnärsroman utvecklar Christoph Eykman en subgenre som han

kallar målarroman (der Mahlerroman). I målarromanen står målaren och framförallt målarens

verk i centrum. Eykman gör skillnad mellan en roman om en konstnär (konstnärsromanen) och

en roman där bilden så att säga flyttar in i texten. Målarromanen strävar efter att överföra bilden

från ett medium till ett annat, från bild till text. Författaren av en målarroman försöker överföra

bilden på textens helhet, i vilken målarens bilder bäddas in i en komplex språklig helhet. Eykman

beskriver det som att författaren försätter sig i konstnärens och konstverkens sinnesstämning och

låter skapandet inte bara utgöra en del av romanens handling utan även integrera det som en del

av språket. Eykman förklarar:

[Der Malerroman] eröffnet seinem Autor die Möglichkeit, mit literarisch-sprachlichen Mitteln etwas über

Bilder zu sagen, ohne einem Nachahmungszwang zu verfallen. [...] Das künstlerische Bild im Roman ist

vielmehr integriert in ein episches Gewebe sprachlicher Art. Dort geht es um Handlung, um Zeit, um

Charaktere, um Themen, Ideen, Gedanken. Die Bilder des Malers, ist dieser die Hauptfigur eines Romans,

sind folglich eingebettet in ein komplexes sprachlich-gedankliches Ganzes.57

[Målarromanen] ger författaren möjligheten att, med litterärt språkliga medel, säga något om tavlorna utan

att hänfalla åt att efterlikna bilderna. […] Den konstnärliga bilden i romanen är till stor del integrerat i en

57 Christoph Eykman, Über Bilder schreiben - zum Umgang der Schriftsteller mit Werken der bildenden Kunst,
Heidelberg: Winter, 2003, s. 129.

56 Conny Svensson, Åttitalet och konstnärsromanen, Lund: Doxa 1985, s. 17.
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episk väv av skriftspråk. Det viktiga här är handling, tid, karaktärer, teman, idéer och tankar. Målarens

tavlor, om denne är huvudkaraktär i romanen, är följaktligen inbäddad i en komplex språklig helhetstanke.58

Det går att dra flera paralleller mellan målarromanen och Lunds term ikonisk projicering,

framförallt den del som avser författares försök att närma sig målandets principer i text.

Skillnaden, så som jag har valt att tolka den, ligger i att man med ikonisk projicering strävar efter

att i skrift närma sig en viss epoks stil inom bildkonsten, medan målarromanen snarare aspirerar

på att låta en eller flera specifika målningar eller en specifik konstnär genomsyra texten.

Metod och genomförande

I min analys avser jag att följa samma struktur som jag redogjort för i min frågeställning. I första

delen av analysen kommer jag att analysera och diskutera romanen innehållsmässigt utifrån

berättarens och de olika karaktärernas upplevelser, yttranden och reflektioner om konst och

konstnärskap. I denna första del stödjer jag mig på konstfilosofiska idéer. Jag kommer först att

jämföra romankaraktärernas utsagor om konst och romanens gestaltning av en rad olika

konstnärer och därefter analysera dem mot bakgrund av de grundläggande idéer om konst som

utvecklats inom den radikala och den traditionalistiska skolan, vilka jag presenterade under

rubrikerna ”Begreppet konst”, samt med idéer om konstnären och vad konstnären är i förhållande

till dessa idéer, vilka jag redogjorde för under rubriken ”Myter om konstnären”.

I andra delen av analysen kommer jag att undersöka och analysera romanen på en

stilistisk nivå och undersöka hur konst utgör en del av Palms litterära språk utifrån en

intermedialitetsteoretisk analys och relevanta begrepp, det vill säga ekfras, litterär

bildtransformation och ikonisk projicering. Dessa begrepp kommer att ligga till grund för min

analys av hur Anna-Karin Palm gestaltar bilder och skildrar konst litterärt i Målarens döttrar.

Slutligen kommer jag att lyfta fram och diskutera stycken som är relevanta i förhållande till

Bowies och Svenssons definition av konstnärsromanen, samt mot Eykmans definition av

målarromanen.

58 Min översättning.

24



Som ett tredje och sista steg avser jag att undersöka hur romanens innehållsmässiga

diskussion om konst samverkar med den formmässiga och stilistiska skildringen av konst, och

hur dessa förenas i romanen.

Som metodologisk bakgrund och stöd för min undersökning tar jag inspiration av bland

annat Donald E. Morse läsning av Kurt Vonneguts roman Bluebeard (1987), vilken presenteras

nedan. Morse för en diskussion om vad konst är och hur dess värde uttrycks i romanen

Bluebeard, vilken i likhet med Målarens döttrar är uppbyggd kring temat konst. Ur ett stilistiskt

perspektiv vänder jag mig till Lunds studie av författarens Cora Sandels Albertetrilogi (1926), i

vilken Lund gör en textanalys av Sandels litterära bildtransformation. Sandels romansvit

porträtterar inte bara reella och fiktiva konstverk utan skildrar dessutom hur bildkonsten gör

inbrytningar i huvudkaraktären Albertes synupplevelser.

Donald E. Morse läsning av Kurt Vonneguts Bluebeard

I Kurt Vonneguts roman Bluebeard från 1987 berättar konstnären Rabo Karabekian om sitt liv,

om sin målarkarriär som en ledande figur inom den abstrakta expressionismen och om

personerna han lärt känna längs vägen. Konstens roll och funktion är central i Vonneguts roman

och frågor om vad konst och dess värde är diskuteras och vägs mot varandra. I flera

undersökningar av romanen beskrivs berättelsen som en utforskning av och en kommentar på

konsthistorien. De knyter därmed an till undersökningen jag vill göra i den här uppsatsen.

Donald E. Morse beskriver hur Bluebeard lyfter problem och frågor om modern konst samtidigt

som den delar många föreställningar och idéer om konst med samtida teoretiker. Morse

exemplifierar genom att ställa romanen mot Arthur Dantos teorier om den institutionella

konstsynen. Morse beskriver hur Karabekians möten med illustratörer som målar verkligheten59

bättre än verkligheten själv och abstrakta expressionister som Jackson Pollock och Mark Rothko

inte bara blir en resa genom olika konstformer utan även en prövning och en jämförelse mellan

dem: ”The latter novel raises the perennial issue of what art is and who the ’real’ artist is by

59 Donald E. Morse, ”Thinking intelligently about science and art: Kurt Vonnegut's Galapagos and Bluebeard”,
Extrapolation, 38, 1997:4, s. 292-303.
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contrasting Karabekian and his abstract expressionist painter friends with Dan Gregory, the

illustrator who paints things more real than they appear to the eye”. Vidare läser han romanen60

som en undersökning av vad som utgör konstens värde. Morse diskuterar Karabekians och de

abstrakta expressionisternas målningar, vilka säljs för astronomiska priser, och väger dem både

mot konstmarknadens nyckfulla karaktär och avsaknaden av känslomässigt och andligt innehåll.

Illustratören Dan Gregory, som målar allt som beställs av honom och vars popularitet gör honom

förmögen, misslyckas som konstnär, då hans målningar inte innehåller någon emotionell eller

andlig mening.

Since Gregory’s goal is merely to illustrate someone else’s ideas or feelings, his work is, although

technically proficient, ’good painting about nothing’, or [...] ’merely decorative.

Art is not merely decorative, a sort of unrelated accompaniment to life. In a genuine sense it should have

use; it should be interwoven with the very stuff and texture of human experience, intensifying that

experience, making it more profound, rich, clear, and coherent. This can be accomplished only if the artist

is functioning freely in relation to society, and if society wants what he is able to offer.61

Genom dessa konstnärer, menar Morse, kommenterar Bluebeard både på konsten och dess värde.

Konsten genomsyras av en djupare mening utöver endast skönhet och konstnären är en fritt

arbetande individ obunden av samhällets konvenans och påverkan. Karabekian finner sin själ

som han sökt genom hela sitt konstnärskap och uppfyller sitt kall som konstnär först börjar

arbeta fritt i förhållande till samhällets förväntningar. Det leder till att ännu fler vill köpa hans

konst eftersom köparna upplever att det han skapar är genuint. Morse menar att Karabekians

målande styr honom mot acceptans i förhållande till sitt liv, sin härkomst och människorna runt

omkring honom. Hans konst blir en spegling av det egna subjektet.

Morse kommer fram till att det Vonnegut strävar efter i sin roman är att ge läsaren en

positiv ingång i bedömningen av både abstrakt expressionism och realistiska illustrationer.

Bluebeard, menar Morse, är en betraktelse av flera olika skeden och perioder i konsthistorien och

61 Morse ”Thinking intelligently about science and art: Kurt Vonnegut's Galapagos and Bluebeard”.
60 Morse ”Thinking intelligently about science and art: Kurt Vonnegut's Galapagos and Bluebeard”.
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en kartläggning av en konstvärld. Konstmarknadens villkor och efterfrågan ställs mot konstnärlig

frihet och självständigt skapande.

Hans Lunds läsning av Cora Sandels Albertetrilogi

Med förankring i sin studie om ikonisk projicering och ansatser att försöka fånga perceptionella

attityder i text genomför Hans Lund en omfattande studie av Cora Sandels romantriologi om

Alberte Selmer. Han diskuterar bland annat kopplingen mellan Sara Fabricius, målare och

konstnär, och Cora Sandel, författarinna, och den påverkan hennes konstnärskap haft på hennes

skrivande.

Lund betraktar Albertetrilogin som ett av de viktigaste och mest intressanta skandinaviska verk

inom den texttradition han kallar för ikonisk projicering. I sin studie tar han andra

undersökningar av romanen i beaktning, bland annat sådana som tolkar romansviten som en

konstnärsroman. Lund håller till viss del med men menar emellertid att bildkonsten har en

djupare förankring i romanen än vad som ryms inom termen konstnärsroman. Bildkonstens

inflytande på Sandels verk är, enligt Lund, ett genomgripande tema vars innehåll sträcker sig

över betydelser för termer såsom ekfras och åskådliggörande, även om han samtidigt ser att

berättelsen är full av dessa. Sara Fabricius konstnärliga impulser färgar och influerar Sandels62

författarskap och Lund redogör för hur Sandel söker närma sig målandets principer och

bildkonsten i romanens beskrivning av omvärlden och i sin tolkning av karaktärernas inre.63

Lund beskriver hur Sandels romankaraktär Alberte ser med en bildkonstnärs ögon; ”Hon

upplever inte bara bildkonsten utan också den yttre objektvärlden kommunikativt, som kodade

och strukturerade bilder.” Läsaren ser genom Albertes ögon och hennes blick får enligt Lund en64

framträdande roll i romanverket. Lund förklarar vidare att ”[b]ildkonstens centrala plats i

Albertes liv visar sig inte bara i den insikt hon efter hand tillägnar sig på konstens område utan

också i det förhållande att konsten influerar eller gör inbrytningar i hennes perception av den

64 Lund 1982, s. 147.
63 Lund 1982, s. 130.
62 Lund 1982, s. 129
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konkreta objektvärlden.” Albertes ikoniska projiceringar blir dels ett hjälpmedel för henne att65

finna trygghet och stabilitet, dels ett sätt att uttrycka känslor. Alberte skapar, med hjälp av bilder

och ikoniska projiceringar, en estetisk distansering till verkligheten. Hennes visuella tänkande

blir ett sätt för henne, och för Sandel, att formulera sina känslor och hennes förhållande till

världen runt omkring henne.

Lund framhåller att det inte finns några konkreta bevis för att Sandel försökte närma sig

målandets principer och skriva ett impressionistiskt verk, vilket sviten har kallats, men utesluter

samtidigt inte att Sandel genom sin konstnärsbakgrund och genom sin anknytning till Paris under

en tid då bildkonsten hade stort inflytande över den litterära texten, kan ha inspirerats till att

bygga broar mellan bild- och ordkonsten.66

I likhet med Lunds studie vill även jag visa hur Palm likt Sandel försöker bygga broar

mellan bildkonsten och den litterära texten. Målarens döttrar genomsyras i likhet med

Albertetrilogin med konst som sträcker sig över flera olika nivåer, vilka omöjligen ryms inom en

term.

66 Lund 1982, s. 129-130.
65 Lund 1982, s. 139.

28



Analys

Analysen är uppdelad i tre delar, var och en knuten till en av uppsatsens tre frågeställningar. I

varje del behandlar jag romanen kronologiskt, delvis för att läsaren lättare ska kunna följa med i

berättelsen och delvis för att framhålla utvecklingslinjer i romanen.

Målarens döttrar som konstnärsroman

Inledningsvis kommer jag att analysera och diskutera hur Anna-Karin Palm skriver in Målarens

döttrar i genren konstnärsroman. Bakgrund till diskussionen utgörs av de element som enligt

Bowie och Svensson kännetecknar genren: konstnärliga typgestalter och karaktäristiska

motsättningar mellan konstnärskapet och livet. Romanens huvudpersoner, Laura och Maria, är

strängt taget inte klart uttalade konstnärer. Laura studerar konst men målar inte själv och Maria

påbörjar sina konstnärsstudier först i slutet av romanen. Ändå besitter de båda förmågan att

applicera bildstrukturer på sin omgivning och har utvecklat en blick för bildkonstens språk. En

stor del av deras berättelser upptas även av konst. Konst, i alla dess former men framförallt

målarkonst, genomsyrar nästan varje konversation, och de umgås båda två med flera olika

konstnärer. Miljön i romanen är onekligen konstnärlig. Framförallt i Lauras fall som tillbringar

stort sett hela sin uppväxt i sin fars ateljé och även i vuxen ålder umgås med vänner i ateljéer och

ofta befinner sig på något sätt omgiven av konst eller omringad av människor i en skapande

arbetsmiljö. Maria finner sig flertalet gånger i romanen stående mitt i konstverk eller

installationer och omgiven av konstnärer. I hennes berättelse finns en ständig diskussion kring

vad konst är och vad konstnärskap innebär, vilket i sig är en av Bowies komponenter i en

konstnärsroman. Bowie tar även slutligen upp verkliga konstnärer och konstverk som en del av

konstnärsromanen, vilket uppenbarar sig i romanen på två sätt. Platserna och konstverken Maria

besöker är alla verkliga, ”Uffington White Horse”, Stonehenge och Barbara Hepworth-museet

hon besöker i St. Ives. Laura besöker National Gallery i London och betraktar målningarna där.

Det tveklöst mest betydande inslaget av konst är Gainsborough och hans tavlor, som även om
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han bara uttryckligen nämns i Lauras berättelse, hela tiden ligger som en slöja över även Marias

berättelse genom de teman som analogt löper genom de båda berättelserna och Gainsboroughs

döttrars berättelse.

De moraliska och estetiska konflikter Svensson uppmärksammar går också att urskilja i

romanen. Svensson beskriver hur det i konstnärsromanen ofta handlar om motsättningar mellan

liv och konst eller mellan kärlek och konst och den konflikt som uppstår mellan livet, kärleken

och skapandet. Så är även fallet i Målarens döttrar i vilken Laura och Maria och även Marias67

pappa står och väger mellan de olika sidorna. Det handlar om motsättningen mellan den

skapande konstnären och privatpersonen och att behöva välja mellan dessa båda roller. Målarens

döttrar följer därmed formen för hur en konstnärsroman är uppbyggd. Det är en konstnärsroman

som lyfter fram både konst och konstnärskap och dessutom ett intermedialt litterärt språk.

Begreppet konst och konstnärskap

I denna del analyserar jag de idéer och perspektiv på konst som de två huvudkaraktärerna, Laura

och Maria, uttrycker i romanen. Jag undersöker vilken typ av konst de kommer i kontakt med

och ställer den i relation till den traditionalistiska respektive den radikala konstsynen. Jag

kommer vidare att analysera rollfigurernas upplevelse av konst, samt känslor och reflektioner

som uppkommer i samband med betraktandet av konstverk. Jag vill belysa vilka föreställningar

och idéer inom konstfilosofin karaktärerna eventuellt delar och de frågor och problem som

uppstår i anknytning till dem. Kort sagt kommer jag att väga Lauras och Marias konstnärliga

uttryck mot traditionalismens kännetecken; skönhet och realism och mot modernismens

självkritik och experimenterande, samt den institutionella konstsynens sociologiska definition av

konst.

Romanen inleds i den samtida berättelsen om Maria och berättas sedan växelvis med

berättelsen om Laura. Min analys inleds med romanens berättelse om Laura eftersom den

67 Svensson 1985, s. 13.
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tidsmässigt utspelar sig tidigare. En sådan struktur bidrar till att belysa romanens konsthistoriska

perspektiv.

Från traditionalism till modernism – Lauras konstsyn

Lauras berättelse tar sin början på tidigt 1900-tal. Hon lever tillsammans med sin syster, Eveline,

sin mor och sin far, som är landskapsmålare, i 1900-talets England. Laura är nio år gammal, det

är sommar och Laura och hennes syster Eveline får för första gången prova på att måla. Det är ett

första närmande mot konstens värld som de båda fram tills nu med andakt endast betraktat

utifrån. Redan på berättelsens andra sida beskrivs det gränsland som man finner mellan konstens

värld och den ”vanliga” världen.

Vid den andra husknuten döljer hagtornssnåret flygeln som är Fars ateljé. Från trädgården ser byggnaden låg

och oansenlig ut, men flickorna vet att hela himlen fyller det långa rummet med ljus och att man genom den

bortre långväggens fönsterrad ser långt ut över dalen, över världen utanför trädgården. Det är som om

byggnaden vände dem ryggen; endast den smala gröna dörren vetter mot deras trädgårdsvärld, när man stiger

in genom den stiger man också över en gräns, som är osynlig men obevekligen skiljer den två världar åt.

Flickorna får aldrig gå in i ateljén om inte Far bjudit in dem, och det händer inte ofta. Därför minns de också

varje föremål där inne, varje färg och ljusstråk har etsats in i deras sinne.68

Tidigt etableras konsten som om den vore del av en egen värld. En värld som inte får beträdas av

vem som helst. Det är med bävan och spänd förväntan som flickorna ställs framför varsitt staffli

med pensel i ena handen och en palett fylld med oljefärg i den andra. Motivet väljs av fadern och

han bygger upp det framför dem. ”Far har burit ut ett litet bord från ateljén, på det har han ställt

en kruka med blommande pelargonia. Nu lägger han också dit två kronärtskockor och ställer ett

sprucket fat med hallon i mitten.” Fadern har arrangerat ett klassiskt stilleben. Vardagliga69

föremål blandas med livsmedel och växter, en blandning av ting skapad av människan och av

naturen, dekorativt arrangerade. Sådana motiv har varit populära inom olika rörelser och kulturer

69 Palm 2016, s. 38.
68 Palm 2016, s. 35.
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och har som genre en lång historia som kan spåras ända till antiken. Vanitasstillebenet, som blev

en stor genre under 1600-talet och i den holländska guldåldern, kallas ibland för det renodlade

stillebenmåleriet, där förgängligheten och döden utgör det övergripande motivet. Även inom70

modernismen har stillebenmotivet använts flitigt, bland annat av Vincent van Gogh och Cézanne,

och inom kubismen var det mycket populärt bland bl.a. Picasso, Georges Braque och Juan Gris.71

Även om motivet är detsamma målar systrarna helt olika tavlor. Eveline ber fadern om

hjälp och ställer hela tiden frågor om hur saker ska användas, medan Laura låter sig uppslukas av

stunden. Fadern berömmer Eveline, kallar henne en liten talang och ger henne större delen av sin

uppmärksamhet. Han vänder Laura ryggen sedan han kort betraktat hennes målning. ”Varför ser

han ond ut, eller nästan skrämd? Vad har hon gjort? [...] Så rycker Far ens på axlarna, vänder sig

bort från henne och säger med onaturligt lätt röst: ’Laura spänner sig för mycket – man kan ju

inte alls se vad det föreställer.’” Laura inser att, enligt hennes far, så har hon gjort fel. ”Hon72

koncentrerar sig på färgerna, vet någonstans inom sig att de är hennes enda möjlighet, formerna

klarar hon inte av att fånga.” Med hjälp av sin sinnesförnimmelse försöker Laura abstrakt73

skildra det hon ser framför sig men personerna runt omkring henne ser inte det hon ser. Hennes

far avvisar hennes försök, samtidigt tyder hans reaktion på en rädsla eller en oro inom honom,

kanske är det för passionen han ser hos henne eller på grund av att Laura för första gången gör

motstånd, både mot honom och mot hans konstnärskap. Lauras har i sin målning övergett

realismen och koncentrerat sig på färgerna och skapar en abstrakt målning med tydliga

penselstråk vilket strider mot hennes fars idé om vad konst är och hur en målning bör ser ut.

Redan vid detta första närmande av konsten tvingas Laura förhålla sig till sin fars konstsyn och

hon tvingas ställa sitt perspektiv på konst i relation till hans.

Laura svär den dagen på att aldrig mer hålla en målarpensel i sin hand. Trots detta dras

hon in i konstens värld, nästan som om den vore en magnet. Kort efter den dagen stöter Laura av

en slump på en målning av Gainsborough i en bok. Bilden föreställer den av Gainsboroughs

73 Palm 2016, s. 38.
72 Palm 2016, s. 39.

71 Kelly Richman-Abdou, ”How Artists Have Kept Still Life Painting Alive Over Thousands of Years”, My Modern
Met, https://mymodernmet.com/what-is-still-life-painting-definition/ (hämtad 2021-04-07).

70 Nationalencyklopedin, stilleben. http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stilleben
(hämtad 2021-04-07).
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målningar som brukar kallas The Painter's Daughters Chasing a Butterfly (ca 1756). Målningen

får Laura att bestämma sig för att hon ska börja studera konst. Till en början studerar hon bara

Gainsboroughs verk men snart undervisas hon av fadern i konsthistoria i en bredare bemärkelse.

Laura delade snart sina dagar mellan skolrummet och faderns ateljé. Det stora, ljusa rummet blev en del av

hennes vardag och hon kunde knappt minnas med vilken bävan hon tidigare stått utanför dess stängda dörr.

Fadern började själv undervisa henne i konsthistoria och timmarna i skolrummet blev stunder Laura satt

igenom, av artighet mot miss Atkinson och för att hålla systern sällskap. Sitt verkliga liv levde hon i ateljén,

där fadern visade reproduktioner och planscher, diskuterade komposition, perspektiv och motivhistoria och

talade om sina egna målningar. Han lärde henne blanda färg och förbereda en pannå, och han uppmuntrade

henne att skriva små konsthistoriska uppsatser.74

Lauras far undervisar henne framförallt inom måleri och lektionerna koncentreras kring de

ämnen som kännetecknar traditionalismens konstsyn såsom uppbyggnad och imitation. Hon

uppmuntras också att skriva uppsatser, vilka rör sig inom gränserna för traditionalismens konst.

De nämns inte så mycket förutom vid ett tillfälle då Laura och hennes far diskuterar hennes

uppsats om John Constable (1776-1837), en engelsk landskapsmålare som var mycket inspirerad

av Gainsborough. Constable är känd för sin strävan efter realism i sina målningar och en nära

iakttagelse av naturen, vilket tveklöst följer traditionalismens konstsyn. Laura känner emellertid75

att hennes uppsats och den kunskap hon hittills tillägnat sig är otillräcklig; hon känner att hon

måste bredda sitt konstnärliga kunnande.

Så här långt in i romanen blir gränsdragningen mellan romanens två parallella världar allt

tydligare. Konsten framställs nästan som onåbar och oantastlig, och som förbehållen endast få

utvalda. Laura och hennes far lever så starkt i konstens värld att de ibland glömmer bort världen

utanför ateljén. Detta exemplifieras i synnerhet när första världskrigen rasar utanför men Lauras

och hennes fars liv fortgår nästintill oförändrat. Åren har gått och de båda systrarna är nu vuxna.

Medan Eveline engagerar sig i kriget som sjuksköterska, arbetar Laura och hennes far vidare sida

vid sida i ateljén. Hon med sina konststudier och han med sitt måleri. Eveline skriver regelbundet

75 Victoria & Albert Museum, ”John Constable - an introduction”
https://www.vam.ac.uk/articles/john-constable-an-introduction (hämtad 2021-10-20).

74 Palm 2016, s. 81.
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brev med redogörelser från sjukhuset hon arbetar på och från fronten där hennes man befinner

sig. ”Evelines brev läste de inne i huset om kvällarna, men i ateljén fick de inte ens nämnas.”76

Den yttre världen med dess krig och hemskheter har ingen plats inom konsten. Lauras far

beskriver det som att:

”Konsten”, sade han, “konsten har alltid existerat, oavsett krig och elände.”77

”Konsten, Molly, det är det enda som blir kvar; konsten överlever allt, överlever oss alla.” De där orden han

brukat upprepa, med allt bistrare envishet, under kriget.78

Fadern understryker konstens upphöjdhet, dess tidlöshet och hur konst måste sträva högre än vår

egen vardag. Matravers beskriver hur den traditionalistiska konstsynen framhäver konsten som

“an experience that involves thinking, feeling free from the humdrum concerns of everyday

existence, [...]” . Det är en fristad som verkar utanför världsliga ting, som renar och förädlar79

sinnet och själen. Lauras far anser att konsten måste konsten sträva efter att höja sig över

världsliga ting. Eveline beskriver honom som en person som aldrig har uthärdat att leva i

verkligheten, men han har snarare en sådan djup tro på konsten och sätter högt värde på dess

förmåga att belysa det som överskrider vår egen vardag. Jag vill mena att det Lauras far försöker

sätta ord på är den estetiska upplevelse konsten bär på vilken är en stor del av den

traditionalistiska konstsynen. Medan kriget rasar utanför deras ateljé sätter Lauras far en tilltro

till att konsten kan få dem att glömma allt elände. Laura inser att hennes far försöker skydda

deras värld genom att avskärma den från det som pågår utanför. I konstens värld platsar skönhet

och välbehag och där hör inte krigets bedrövelse hemma.

Den konstsyn Lauras far representerar hör hemma inom den traditionalistiska. Han är en

klassisk landskapsmålare upplärd av den gamla skolan, och det är framförallt ur ett sådant

perspektiv han undervisar Laura. ”[...] fadern visade reproduktioner och planscher, diskuterade

komposition, perspektiv och motivhistoria och talade om sina egna målningar.” Det finns80

80 Palm 2016, s. 81.
79 Matravers 2013, s. 14.
78 Palm 2016, s. 161.
77 Palm 2016, s. 105.
76 Palm 2016, s. 105.
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tydliga rätt och fel inom i hans tolkning av konstbegreppet, vilket illustreras i Lauras abstrakta

försök att avbilda stillebenet. Kraven på att följa de normer och ideal som förekom inom konsten

var starka och den som ville bli konstnär behövde förhålla sig till de institutionella

omständigheterna. Att skapa konst kräver inte bara talang utan likaledes skicklighet, övning81

och skolning. Trots att fadern numera, som Eveline uttrycker det, bara är en ”provinsiell,82

gammalmodig landskapsmålare!” så har han erkänts som konstnär genom sin skolning och i och

med att han ställt ut konstverk i stora utställningar som ung. Korsmeyer inleder sin studie med83

att beskriva att vem som är konstnär bestäms genom det han eller hon skapar men även att vad

som räknas som ett konstverk bestäms av vem som skapat det. Hon lyfter fram både en84

genusdimension och en klassdimension inom den traditionella konstsynen. Lauras far, även om

han undervisar henne i konsthistoria, återupptar aldrig försöket att lära henne att måla. Inte heller

Eveline, som han gav så mycket uppmärksamhet, får måla igen. När Laura hjälper honom med

förberedelser kallar han henne för ”assistenten” och även om de talar om konst som jämlikar

finns där en tydlig hierarki. Han är både far, lärare och utövare av det hantverk han lär ut och85

även om Laura med tiden kan betraktas som ”bättre” än sin far så skiftas aldrig maktbalansen.

Det är först senare i Lauras berättelse, när hon för första gången träffar en kvinnlig konstnär, som

hon börjar reflektera över genusaspekten inom konsten.

Det är inte heller förrän senare i berättelsen Laura börjar ifrågasätta sin fars syn på konst.

Eveline upprörs, framförallt under kriget men även vid andra tillfällen, över faderns oförmåga att

leva i verkligheten, något som Laura aldrig ifrågasatt. ”’Å, jag önskar att far ville göra något,

uträtta något nyttigt istället för att bara måla sina gamla tavlor! Han är så – omodern.’” Eveline86

framhåller fadern som gammalmodig och otidsenlig. I berättelsen befinner vi oss tidsmässigt

någonstans strax före första världskriget och i modernismens framväxt. Även om Laura

opponerar sig mot Eveline och hon aldrig går så långt att hon kallar faderns konst för omodern så

börjar hon få en ny bild av den. Det börjar långsamt i och med en tavla han arbetar med.

86 Palm 2016, s. 94.
85 Palm 2016, s. 82.
84 Korsmeyer 2004, s. 10.
83 Palm 2016, s. 92-93.
82 Korsmeyer 2004, s. 59.
81 Detta ska inte förväxlas med den institutionella konstsynen.
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Framför faderns staffli blir hon stående. Det är ett motiv han målat förut, gläntan i bokskogen, men nu har

han angripit det ur ett delvis annorlunda perspektiv. Laura kisade mot bilden. Hon är fortfarande uppfylld av

sin kritiska klarhet och tänker neutralt: de där penseldragen till vänster är för fumliga och det är något fel med

den gröna färgen, träden saknar volym. Hon hejdar sig och stryker bort en hårslinga ur pannan, fortsätter att

granska målningen. Plötsligt blixtrar det till i hennes huvud, det är som ett skred där något lossnar och börjar

röra sig bortom hennes vilja; som om något tänker i henne utanför medvetandets kontroll. Jag skulle göra det

helt annorlunda. De inre synerna väller fram och skymmer faderns målning: en skarpare grön färg, men

genomlyst, och något violett i de mörka hörnen; större penseldrag och mindre teckning; de rena formerna och

gläntan som en ljusfylld tomhet mitt i bilden, ett centrum allting rör sig mot. En återhållen rörelse, bländande

ljus och grön skugga.87

Hon skulle gjort det annorlunda. Detta är början till en vändpunkt i Lauras resa genom konstens

värld. Laura har hittills under sitt liv tvingats att förhålla sig till sin fars traditionalistiska

konstsyn, och hennes egen uppfattning om vad konst är, är baserad på faderns åsikter. Långsamt

börjar hon emellertid ifrågasätta denna syn och inse dess begränsningar. Den verkliga

vändningen kommer några år efter faderns död. Laura närmar sig trettio, och hon har bott och

studerat konst med fadern hela sitt liv. Laura har emellertid inte bara förlorat sin far, utan hon har

förlorat konstens värld. ”Men de kunde inte dela sorgen, den såg så olika ut för dem. Eveline

sörjde en person, men Laura en hel värld.” Efter faderns död bestämmer sig Laura för att flytta88

till London, och där kommer hon för första gången i kontakt med en ny typ av konst. ”Ett nytt

sätt att se.” får hon höra när hon efter en lång tid söker sig till konsten igen och närvarar vid en

föreläsning. För första gången är någon annan än hennes far och hans konsthistoriska böcker89

undervisare. Det är även under denna föreläsning Laura träffar Tilda: ”En kvinna som skakade

hand; en kvinna som målade i olja.” Tilda som studerar konst, har en egen ateljé, ”Som om hon90

kom från en annan värld, tänkte Laura.”, och som kallar Gainsborough mossig.91

91 Palm 2016, s. 168.
90 Palm 2016, s. 168.
89 Palm 2016, s. 165.
88 Palm 2016, s.153.
87 Palm 2016, s. 107.
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”Varje epok har ju sina konventioner, förstås, men jag tycker då verkligen inte att man kan kalla

Gainsborough mossig. Frågan är väl snarare om man som betraktare lyckas tränga igenom de där

konventionerna, sätta sig över dem och nå det som är själva kärnan i ett verk, vilken epok det än är ifrån: det

konstnärliga uttryckets egenart.”92

Laura förvånas av försvaret och aggressivitet bakom sitt eget yttrande och tankarna inleder ett

växelspel mellan den gamla och den nya skolan som genomsyrar hennes berättelse framgent, och

en drabbning mellan traditionalismen och modernismen. Jag vill påstå att hennes tes kan ses som

en fundamental del av den konstsyn Laura representerar i romanen. Strävan att höja sig över

konstnärliga konventioner och se varje verks ”inre” värde, oberoende av yttre omständigheter. På

sätt och vis går det i linje med hennes fars påstående att konsten alltid har existerat, och därmed

alltid kommer att existera. Att konst fortsätter att ha ett värde och provocerar fram gensvar hos

flera generationers betraktare.

Laura konfronteras med och reflekterar över många olika konstformer under det att hon

studerar konstvetenskap. Hennes liv och berättelse rullar på i allt snabbare takt. ”Genom Tilda

drogs Laura in i en krets av unga människor som alla målade, skulpterade eller skrev, studerade

och skapade, och hon rörde sig bland dem med en känsla av nyvakenhet.” I mötet med modern93

konst börjar Laura skapa sig en ny person och identitet, men att placera Laura inom den

modernistiska eller den institutionella synen vore inte helt rätt. Modernismens revolutionerande

och kritiska tanke är något hon saknar i sitt synsätt. När hon lyssnar till sin son och hans

konststuderande kamraters diskussioner om att konsten måste vara revolutionär anser hon dem

vara blinda. Laura som tidigare endast förhållit sig till sin fars traditionalistiska konstsyn94

tvingas nu istället förhålla sig till sin sons modernistiska syn. Dessa två, Lauras far och hennes

son Malcolm, fungerar som motpoler till varandra och skapar en slitning i Lauras egen konstsyn.

Även under en tidigare diskussion kring modern konst ställer sig Laura frågande till de

ideologikritiska perspektiv som följer med modernismen. Hon har börjat studera för en professor

i konst och befinner sig i hans ateljé i vilken en av hans målningar står uppställda.

94 Palm 2016, s. 360-361.
93 Palm 2016, s. 172.
92 Palm 2016, s. 167.
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Hon kisade mot målningen; den förvånade henne och ändå inte. Ett landskap, i tydlig post-impressionistisk

anda; Cézanne, förmodligen. Rena ytor, klara färger. Habilt, tänkte hon och rynkade omedvetet ögonbrynen.

Hon kände sig ganska likgiltig för hans målning – den var inte på något sätt dålig men den berörde henne

inte.

”Så – tycker ni alltså om den?” Laura ryckte till och mötte hans blick i stället för att se på målningen. Hon

kunde inte annat än att vara ärlig och svarade ”Jaa, jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad den vill säga.”

”Jag förstår att ni inte är så hemmastadd i den moderna konstens uttryck. Det kan vara litet omskakande, efter

Gainsborough och herrarna, det medger jag – men konstnären måste ju alltid söka sig vidare och inte skygga

för det som utmanar konventionerna.”

Lauras ifrågasättande av målningens mening har egentligen inte något att göra med hennes

kunskaper inom den moderna konstens uttryck, utan snarare med tavlans bristande förmåga att

påverka henne som betraktare. Hon uppvisar i själva verket vid flera tillfällen en stor kunskap

inom den moderna konsten, bland annat i en diskussion med sin son och hans kurskamrater som

jag tidigare nämnt. ”Det är intressant det där du sade om det abstrakta måleriets sökande efter det

tömda uttrycket”. De studerande ungdomarnas sätt att ta till sig och lyssna till Lauras95

reflektioner tyder på en stor tilltro till hennes konstnärliga kunskap. Hennes professors

ifrågasättande av hennes förtrogenhet med den moderna konsten är missledande. Hon har i själva

verket en god föreställning av hans målning och vad han vill försöka uppnå, men genom

målningens fokus på konventioner och på perspektiv saknar den istället uttryck och det som för

Laura blir essensen inom konsten, en kärna och ett intryck hos betraktaren.

Laura fortsätter studera Gainsborough och återvänder till de uppsatser hon skrivit under

tiden hon studerade för sin far och ser på dem med nya ögon, samtidigt som det sker ett skifte

från frågan vad som är konst till frågor om konstnären och vad konsten gör med betraktaren.

Först långt in i Lauras berättelse får läsaren ta del av hennes studier och tankar i ett närmare

perspektiv:

95 Palm 2016, s. 359.
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I ”Gainsborough’s Forest” har en avgörande förändring skett jämfört med G:s tidigare landskap. Fylligheten,

detaljrikedomen, det intrikata användandet av perspektivet. Jag tänker utgå från den och ”A Grand

Landscape”, målat nästan tjugo år senare. Jag har suttit och stirrat på bägge bilderna i ett par timmar nu. Den

senare är förstås så mycket mer fulländad, med sina mjuka, nästan barocka spiralrörelser och den otroliga

tekniska säkerheten. Ljusglimtarna i bäcken i förgrunden, och över de två döda, silvergrå trädstumparna på

kullen. Målningen representerar inte längre en händelse eller ens ett motiv, utan gestaltar landskapet självt, i

dess essentiella form. Ändå dras min blick om och om igen till ”G:s Forest”. den där solbelysta fläcken i

förgrunden; hur ljuset glöder i växtligheten, rött, ockragult, så fyllt av skälvande värme. Något i färgerna där

– om jag kunde fånga det. [...] Det unika i hans bilder är inte motivet, återgivandet – utan vad som händer i

betraktaren inför landskapet. Ögats glupskhet; färgernas liv; dynamiken och proportionerna.96

Laura föredrar ”Gainsborough’s Forest” framför den bättre, senare målningen. Den är målad i

varmare färger i jämförelse med den senare tavlans kallare blågröna toner. Den varmare

målningen appellerar till hennes sinnesstämning. Efter faderns död förlamas Laura nästan av

sorgen men när hon börjar arbeta igen börjar tomheten långsamt fyllas och sorgen mattas av.

”Gainsborough’s Forest” röda, orangea och gula färger representerar en åtrå och längtan efter

samhörighet och frihet.

Något med den där färgen; eller något som hände med mig när jag såg den där färgen. Hur kan man beskriva

den? Jag kunde inte ta ögonen från den, jag upplevde färgen som med alla mina sinnen. [...] Jag ville vara

den där färgen. Allt annat försvann. En liknande känsla inför G:s landskap. Men hur ska man kunna uttrycka

detta på ett förnuftigt sätt?97

Laura vänder uppmärksamheten inåt, och även om hon beskriver det senare konstverket som mer

fulländat ser hon lika stort värde, om inte mer, i det tidigare verket genom det intryck det gör på

henne som betraktare. Denna uppfattning förstärks av det faktum att Gainsborough’s Forest (ca

1748), även kallad Cornard Wood, har beskrivits som dåligt komponerad av konsthistoriker.

Även Gainsborough själv ska ha uttryckt missnöje över verkets komposition i ett brev: ”there is

97 Palm 2016, s. 215-216.
96 Palm 2016, s. 215.
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very little idea of composition in the picture.” Ett liknande exempel uppkommer även senare i98

berättelsen.

Hon satt på bänken och tänkte på floder. ”Crossing the Ford”, ett av Gainsboroughs tidigaste landskap, där en

man på en åsna för sin boskap över ett vadställe; hon mindes särskilt de solbelysta, vattnigt gröna ängarna

som kantade flodens blå band genom landskapet. Han hade målat många floder senare, men hon var fäst vid

den där tidiga bilden, dess klara färger och klumpigt tecknade figurer. På något vis tyckte hon att den hade

med barndom att göra.99

Återigen ligger Lauras fokus på henne själv som betraktare snarare än målningens komposition

och perspektiv som var så viktigt för hennes far och för den traditionalistiska konstsynen.

Slutligen kommer vi till det citat jag valt att inleda denna uppsats med:

Det är något jag har försökt att beskriva, i alla mina uppsatser och analyser; något jag ville ringa in eller klä i

ord; något jag såg eller anade när jag betraktade en bild. Jag gav de nya namn vid varje försök men kände

ändå aldrig igen det när jag sedan såg min skrift.

Jag vet nu att det började redan med den där första målningen av Gainsborough, då regnet föll utanför

biblioteket och mor låg och dog på sin kammare. Det var där jag för första gången såg det, och sedan jagade

jag det vidare genom åren. Lyckligast var jag kanske de åren då jag nöjde mig med att se och inte sökte

uttrycka det sedda i ord, men sedan började otillfredsställelsen gnaga i mig igen och jag måste skriva en ny

essä, ett nytt försök att inringa ”de där”. Och det spelade ingen större roll vad det var jag betraktade eller

skrev om – ett landskap av Gainsborough eller ett av hans porträtt, en flodvy av Turner, en fresk av Giotto

eller till och med någon av Tildas nonfigurativa saker – jag tror att det ändå alltid var detsamma jag försökte

nå med mina otillräckliga ord.

Först nu, i slutet av mitt liv, förstår jag att det jag såg aldrig fanns i bilderna utan i mig. Det är ju egentligen

så självklart.100

För Laura är det vad som händer inom betraktaren som gör själva konstverket, däri ligger

konstens kärna. Denna insikt syns kanske redan i Lauras första närmande av konsten. I sitt

100 Palm 2016, s. 413.
99 Palm 2016, s. 366.

98 Philip Mould & Company, Historical Portraits Archive, ”Cornard Wood”,
http://www.historicalportraits.com/Gallery.asp?Page=Item&ItemID=1289&Desc=Cornard-Wood-%7C-Thomas-Gai
nsborough-RA (hämtad 2021-08-10).
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målande uppslukas hon helt av stunden, av färgerna och av känslorna som uppfyller henne,

snarare än motivet. Hon knyter konsten till existentiella frågor och hur konsten fungerar likt en

spegel för betraktaren snarare än till frågor om konventioner, motiv, perspektiv och kritik. Laura

saknar modernismens revolutionära ådra, samtidigt som hon inte håller med traditionalismen och

dess bestämda regler. Hon har en djup kunskap inom traditionalismens konstsyn vilket hon visar

prov på i sin undersökning över Gainsboroughs verk, men det är inte detta hon anser vara

konstens kärna. Möjligen kan man placera henne någonstans mittemellan, att hon står och väger

mellan traditionalismens konst som hon vuxit upp med och modernismens konst som varit en

stor del av hennes emancipation och vuxna liv. Lauras konstfilosofi lyfter fram flera olika

närmanden till konst och olika föreställningar angående begreppet konst. På liknande sätt som

abstrakta expressionister möter verklighetstrogna illustratörer i Vonneguts Bluebeard så ställs två

sidor i motsättning till varandra i Lauras berättelse, faderns traditionalistiska och sonens

modernistiska. Genom sitt liv drar dessa båda sidor i Laura och tvingar henne att jämföra dem

med varandra och pröva dem mot sin egen konstsyn. Laura finner tillslut sin egen ingång till

konsten. Likt Karabekian i Bluebeard rör sig Laura i en konstvärld i förändring vilken styr henne

mot en insikt om henne själv, mot ett eget konstnärligt uttryck.

Maria och den institutionella konstsynen

Marias berättelse börjar när en kvinna i England skickar ett brev och en tavla målad av hennes

pappa till sin familj. Målningen har kvinnan hittat hoprullad och gömd bakom en hylla. Brevet

och målningen väcker minnen hos Maria; lukten av oljefärg och målade tavlor. Hennes syster

och hennes mamma är i motsats till Maria helt opåverkade av brevet och tavlan. ”Maria, älskling,

det är bara en gammal målning…” säger hennes mamma till henne. För Maria betyder den så101

mycket mer, det är inte bara en målning, inte bara motiv och komposition. Konstverket bär på ett

djupare värde, som snarare finns inom henne själv än i tavlan. Lisbeth Larsson drar i sin

recension av Målarens döttrar paralleller mellan ovissheten mellan tavlans utseende och Marias

101 Palm 2016, s. 15.
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längtan efter sin pappa, ”[…] en nonfigurativ sak av ren längtan.” Inte ett enda av pappans102

verk beskrivs i romanen. Det motsvaras av hans frånvaro i Marias berättelse. Tomrummet Maria

känner efter honom exemplifieras genom hans konst, eller genom avsaknaden av beskrivningar

av hans konst.

Maria och hennes äldre bror Martin bestämmer sig för att resa till England och försöka

spåra deras pappa som lämnade dem när de var barn. Vid syskonens första anhalt, byn Uffington,

ligger ”Uffington White Horse”, vilken är en av Englands totalt 56 geoglyfer. Geoglyfer är stora

motiv ofta gjorda i kalksten eller krita som täcker kullar och bergssidor. Uffingtons geoglyf är

den mest kända och kanske även den mest gåtfulla. Den nästan 3000 år gamla hästen i vit kalk är

110 meter lång och 40 meter hög, vilket gör den till den största och äldsta geoglyfen av sitt slag i

Storbritannien. I romanen nämner Martin några teorier om geoglyfens tillkomst: ”En teori är103

att saxarna gjorde den för att fira kung Alfred seger över danskarna, en annan – om jag minns

rätt – var att den har att göra med den keltiska hästgudinnan Epona. Underligt att man inte vet

mer, egentligen.”104

Syskonen besöker geoglyfen, och dess gåtfullhet förstärks av den mystik som omgärdar

deras utflykt. Dimma rullar in, Maria tappar bort sig och när de slutligen finner hästen tycker sig

Maria se hur den rör sig över sluttningen.

Maria drog efter andan: de bara vita partierna tycktes skälva och röra sig i ljuset, hon kisade bländad och

försökte följa konturerna av hästens graciöst böjda nacke. Den såg så len och smidig ut, som om den när som

helst skulle lösgöra sig från bergssluttningen och i ett väldigt språng segla ut över dalen. Den var så stor att

det var svårt att uppfatta helheten, fantasin fick fylla i och binda samman de vita mönstren till en gestalt.105

Redan i detta tidiga skede ger Maria prov på en konstnärlig blick och en kreativ ådra. Hon

betraktar geoglyfen som ett konstverk och tar sin fantasi till hjälp för att konstruera hästen till en

enda helhet. Maria försöker ta in varje del av geoglyfen, både på avstånd och på nära håll. Marias

sätt att närma sig konstverk ges prov på flera delar i romanen. Strax efter besöket vid geoglyfen

105 Palm 2016, s. 63.
104 Palm 2016, s. 64.

103 Brian Haughton, World History Encyclopedia, ”The White Horse of Uffington”,
https://www.ancient.eu/article/229/the-white-horse-of-uffington/ (hämtad 2021-08-10).

102 Larsson,  ”Av ljus. Lisbeth Larsson njuter av Anna-Karin Palms kvinnliga”.
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får Martin och Maria upp spåret efter pappan och de ger sig av mot Marston Magna. På vägen dit

passerar de Stonehenge. Det regnar och syskonen blir ensamma vid det stora stenmonumentet.

De var ensamma på platsen nu, och som i en tyst överenskommelse gick de genast åt varsitt håll runt den

avspärrade gruppen av stenar. […] Allting så kompakt och sammanpressat i dem, komprimerat, tänkte Maria

[...] Formerna kunde se nästan mänskliga ut först, där stenblocken lutade sig mot varandra i små grupper,

men hon stirrade intensivt och tänkte igen: något annat.106

De båda upplevelserna omges av ett mystiskt skimmer och ger upphov till starka känslor hos

syskonen. Men kan hästen och stenarna betecknas som konstverk? I den del av romanen som

behandlar Lauras liv beskrivs framförallt hennes reflektioner och hur hon ser på målningar,

medan de delar som berättar om Maria utforskar flera olika typer av konst. Ett problem med just

geoglyfen och Stonehenge är att de skapades långt innan det fanns någon som helst klassificering

av konst, samtidigt som vi inte vet något om syftet bakom deras uppkomst. Vi vet inte ens om de

är skapade med intentionen att vara konstverk. Oavsett det uppfattar syskonen dem som

konstverk. Martin och Maria är del av en konstvärld och en institutionell konstsyn i vilka verk

kan betraktas som konstverk oberoende av om det var dess intention när det skapades. Maria

närmar sig i själva verket geoglyfen och Stonehenge på precis på samma sätt som hon vid ett

senare skede i berättelsen närmar sig statyerna på ett museum hon besöker.

Och så kom man genom en dörr på husets baksida ut i en rymlig, blomstrande trädgård där fantastiska

skulpturer stod bland palmer, lövträd och buskar. En förtrollad plats; hon hade fått hjärtklappning första

gången hon kom ut i trädgården och hon fick det nu också. Små stenlagda gångar ledde vindlande genom

grönskan, en vattenspegel blänkte, och trädgården kändes större än den var genom att träden och buskarna

skapade prång och dolda platser. Och överallt var skulpturerna. De var så helt något annat än den växtlighet

de omgavs av, ändå hörde de självklart dit. Stora, fulla av soliditet, rörelse och rymd. De flesta av dem var i

brons, med en ärggrön patina som stack av mot växternas så annorlunda gröna färger. Hon kunde naturligtvis

inte låta bli att ta på dem, med det räckte inte att nudda med fingrarna; hon ville stå tätt intill dem, känna

deras kraftspel dra igenom kroppen. Hon blundade och utestängde åsynen av de andra besökarna, stod med

106 Palm 2016, s. 147.
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handen på en skevande bronskub och det var samma upplevelse som mellan stenblocken vid Stonehenge: Det

här är något helt annat än jag.107

Marias behov av att åter behöva beröra verken blir i romanen en bekräftelse för Marias önskan

att närma sig konsten och ett konstnärskap med det vittnar också om att hon betraktar även de

tidigare verken; geoglyfen och Stonehenge som just konstverk.

En väsentlig del av Marias berättelse berör hennes yrke som arkitekt och frågor som rör

arkitektur och konst. Hon lyfter problem som uppkommer i anslutning till traditionalismens

konstsyn, och huruvida bruksföremål kan betraktas som konstverk eller inte. I nästa etapp av

Martin och Marias resa träffar de på gestalten Cecil North. Han har varit målare men ägnar sig på

äldre dagar uteslutande åt trädgårdskonst. När de träffas frågar han Maria om hon är konstnär.

Hon ser enligt honom väldigt artistisk ut. Maria avvisar påståendet och hävdar bestämt att hon

inte är konstnär utan arkitekt.

Om fröken inte anser att en arkitekt är en konstnär skulle ni förmodligen inte kalla mig för det heller… Men

förr i världen, det är riktigt, ägnade jag mig åt måleri. Nuförtiden sysslar jag med trädgårdskonst – ja, jag vill

nog kalla det just konst. Vad anser fröken om det? Ni får avgöra, är jag en konstnär eller ej?108

Detta för dem in i en diskussion om begreppet konst och vad det innebär att vara konstnär.

Maria, som inte ifrågasätter The White Horse och Stonehenge som konstverk, insisterar på att

arkitektur inte är konst utan ett hantverk. Cecil däremot påstår att arkitektur visst är en

konstform, likaså att hans trädgård och trädgårdskonst är det. Däremot är de överens om är att

konstnärligt skapande och konstnärskap innebär att inte underordna sig något eller någon.

Det innebär, som jag ser det, att man som arkitekt måste underordna sig själva uttrycket.109

Men… vad jag menar är kanske att som arkitekt måste man hela tiden ta hänsyn till massa faktorer som man

inte råder över – beställarens önskemål, ekonomi och så vidare. Det är ett ständigt kompromissande, mer än

109 Palm 2016, s. 193.
108 Palm 2016, s. 178.
107 Palm 2016, s. 284-285.
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ett fritt sökande efter det unika uttrycket. Det är därför jag kallar det ett hantverk, man måste hela tiden

förhålla sig till saker utanför sig själv.110

Marias perspektiv ligger i linje med en traditionalistisk konstsyn med tanke på att arkitektur har

ett primärt syfte utöver att bara skänka någon en estetisk upplevelse ‒ konsten för konstens skull.

Maria anser att man aldrig är ensam i sitt skapande som arkitekt, aldrig fri att själv söka efter sitt

eget konstnärliga uttryck. Det är den friheten Maria förnimmer när hon befinner sig i närheten av

konst och som hon även drömmer om samtidigt som den skrämmer henne. Ändå kan hon inte

förneka att det finns byggnader som är stor konst när Cecil som exempel nämner Sankt

Paulskatedralen i London. Hon medger även att hon ser hans trädgård som konst, åtminstone ett

slags konst. ”Jag antar att ytterst är det att vara konstnär, ett sätt att leva, ett förhållningssätt”

förklarar hon. Marias synsätt och relation till konst är egentligen inte traditionalistisk utan111

pekar snarare på en instängdhet hon känner inom sig själv. Instängdheten speglas i hennes

synsätt och tar utlopp i en tro om att konsten måste följa vissa konventioner och regler. Som

arkitekt är hon fast inom vissa ramar. Här knyter Palm samman Marias berättelse och dilemma

med Lauras, och även med Gainsboroughs döttrars; att placeras inom en ram med tydliga

begränsningar. I likhet med systrarna i Gainsboroughs The Painter's Daughters Chasing a

Butterfly står Maria villrådig i beslutet om huruvida hon ska jaga efter detta nya som konsten

innebär eller förbli i det hon är förtrogen med. Att acceptera arkitekturen och trädgårdskonsten

som konst och den institutionella konstsynen innebär att Maria måste se sig själv som konstnär,

vilket skrämmer henne i och med hennes pappas svek.

Genom Cecil North får de upp ett nytt spår efter sin pappa i den lilla staden St. Ives i

Cornwall, berömd för sin konstnärsscen. Strategin för att hitta honom är att skaffa upplysningar

om byns bofasta konstnärer. Tanken på att deras pappa kanske inte längre ägnar sig åt måleri slår

dem överhuvudtaget inte. Martin och Marias syn på konstnärskapet som en livsstil och ett kall

snarare än ett yrke, genomsyrar romanen. Man förblir konstnär livet ut. I St. Ives hittar de att

kollektiv av konstnärer, bland dem den norska konstnärinnan Mathilde, som umgåtts och arbetat

111 Palm 2016, s. 195.
110 Palm 2016, s. 193.
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tillsammans med deras pappa och de stannar där i flera dagar, diskuterar konst, spelar musik och

besöker deras ateljéer.

Kanske var det senare samma dag; eller nej, det var nog dagen därpå som de klev omkring i den varma

stillheten i Mathildes ateljé och såg på hennes målningar. Grova vita bomullsmarkiser skuggade rummets

stora fönster och det var målningar överallt, uppställda på stafflier eller travade längs väggarna. [...] Maria

tyckte om de flesta av Mathildes målningar, de var mycket expressiva: starka klara färger och svepande

penseldrag. Porträtt och landskap mest, stiliserade och dynamiska. (Och så olika Andreas stränga, abstrakta

kompositioner!)

Att måla porträtt, sade Michael, det är väl inte så vanligt nu för tiden?

Nej det är det nog inte, sade Mathilde, men det är en av fördelarna med St. Ives, att här kan man både få ställa

ut och sälja en del även om man inte tillhör konstlivets ”banbrytare”. Storstädernas medialiserade konstliv

har alltid gjort mig litet matt, jag har lättare att finna mitt eget språk här i utkanten.112

Mathilde kommenterar konstens revolutionära karaktär, att konst bör vara nyskapande. För henne

är detta inte konstens huvudsakliga syfte och Maria tycks dela hennes uppfattning. Mathilde

bedömer sig alltjämt som en del av konstlivet och som en del av konstvärlden, om än inte den

revolutionerande delen. Likväl betraktar hon behovet av att hitta ett eget konstnärligt uttryckssätt

som en stor del av det konstnärliga skapandet. Martin och Maria frågar sig båda två om detta

möjligtvis var vad deras pappa bestämde sig för att söka efter den där dagen när han lämnade

dem. Denna typ av experimenterande och sökande karaktär inom konsten sammanfaller med

modernismens tankesätt; att finna sitt eget uttryckssätt och avvika från normen. Deras pappa

beskrivs flertalet gången i romanen som rastlös och sökande efter nya uttryck. Hans

konstnärskap får en modernistisk karaktär vilken hela tiden ifrågasätts av Maria. På grund av sin

pappa brottas Maria med modernismens konstsyn och hon ifrågasätter de idéer han har växt upp

med om att konsten måste vara revolutionär och eftersträva ett kritiskt perspektiv. Genom att

uttrycka tvivel och ilska angående det faktum att han lämnade sin familj för konstens skull,

problematiserar och gör Maria uppror mot modernismens konstsyn. Att vägra kalla sig själv för

konstnär blir en slags revolt mot hennes pappas perspektiv på konst. Att erkänna sig själv som

konstnär skulle innebära att hon närmar sig en institutionalistisk konstsyn vilken innebär en

112 Palm 2016, s. 269-270.
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acceptans av alla olika typer av konst och perspektiv på konst, traditionalismens såväl som

modernismens.

Likt de tidigare platser de besökt har Martin och Marias pappa sedan länge flyttat från St.

Ives, så de följer spåren vidare. De hittar honom till slut i Lyme Regis men finner att han sedan

flera år tillbaka är död efter att han omkommit i en olycka. Romanen antyder emellertid att hitta

honom inte längre är målet med resan för syskonen. Under resans gång och genom konsten de

betraktat och konstnärerna de träffat har Maria funnit att det hon saknade egentligen inte var

hennes pappa, utan snarare ett annat sätt att leva. Hon har funnit självförtroende och vågar

äntligen hänge sig inte bara åt konsten utan även till kärleken. I konstverken hon betraktat under

resans gång och i diskussionerna hon haft med de olika konstnärerna angående konsten har

Maria sett maktkampen som utspelat sig inom henne själv. Att ta del av den institutionella

konstsynen kräver att hon är öppensinnad mot modernismens och hennes fars ifrågasättande av

sociala konventioner. Hon accepterar hans val att lämna dem även om hon inte tycker att det var

befogat. Romanen slutar med Maria som läser ur Lauras skrivböcker med orden: ”Jag söker en

väg ut ur ensamheten.” Så sluts cirkeln i Lauras och Marias gemensamma berättelse och113

dilemma. Båda har sökt sig ur sin isolering och instängdhet men hållits tillbaka både på grund av

rädsla och av olika personer. För båda två har konsten blivit ett medel för att finna gemenskap.

Palm beskriver huvudkaraktärernas både geografiska och inre resa, vilka både börjar och fortgår

på grund av konsten.

Marias berättelse prövar hennes konstsyn mot flera olika typer av konst, både

förhistoriska monument, trädgårdar, arkitektur, målningar och skulpturer. Hennes sätt att närma

sig de olika konsttyperna tyder på en öppenhet inför konstens olika uttryckssätt. Hon har lätt att

acceptera de olika verk hon stöter på och i slutet blir även arkitektur en del av hennes konstsyn.

”Vet med ens: arkitekturen vill jag inte lämna, men kanske komma tillbaka till den från ett annat

håll? Man vet inte vad som kommer att ske.” Hon är beredd att erkänna det som presenteras114

som konst så som varande just det: konst. I tiden ligger hennes synsätt rätt med den

institutionella konstsynen. Laura levde lite tidigt för att den skulle ha etablerat sig ordentligt,

men för Maria är det en stor del av den konstvärld hon växt upp i. Genom att ställa Maria mot

114 Palm 2016, s. 442.
113 Palm 2016, s. 443.
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dessa olika verk prövas de olika konstformerna mot hennes konstbegrepp och problem och

frågor lyfts i och med diskussioner hon har med konstnärer hon möter längs vägen. Medan Laura

tvingas förhålla sig först till traditionalismen och sedan i sitt liv till modernismen, brottas Maria

med modernismens konstsyn genom sin far och sin egen mer institutionella konstsyn.

Konstnärsrollen från Gainsborough till Maria

Romanens berättelse sträcker sig över omkring 100 år, från början av 1900-talet till slutet av

1990. Genom Gainsboroughs konstnärskap och Lauras far skildras emellertid en ännu mer

vidsträckt konstvärld. Genom att analysera romanens konstnärskaraktärer i relation till

traditionalismens, modernismens och den institutionella konstsynens idéer vill jag i denna del

belysa det konsthistoriska perspektivet och hur konstnärsrollen förändras och utvecklas i

samband med att konstsynen förändras. Därför följer jag en kronologisk ordning i min analys av

konstnärerna i romanen som tar sin början med Gainsborough och avslutas med Maria.

Thomas Gainsborough (1727-1788)

Genom sin konst och genom parallellerna mellan Gainsboroughs konst och Lauras och Marias

berättelser är Gainsborough ständigt närvarande i romanen. Karaktären Thomas Gainsborough

ska dock inte förväxlas eller blandas ihop med den verkliga personen och konstnären Thomas

Gainsborough. Jag utgår i min analys endast från fakta om Gainsborough som redogörs för i

romanen och inte från information som går att läsa om honom utanför romanen.

Laura forskar om Gainsborough under stora delar av sitt liv och försöker att skriva en bok

om honom. Den blir emellertid aldrig klar. Hon delar intresset för Gainsborough med sin far; han

är faderns favoritmålare. Tillsammans reser de till Sudbury, staden som Gainsborough växte upp

i, och bor i huset han bott i som barn, som gjorts om till ett litet hotell för handelsresande.
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Laura lät blicken glida över husets fasad: här hade han växt upp, Thomas Gainsborough, här hade han tagit

sina första steg och i den här trädgården hade han hade han suttit med sina ritkol och papper och tecknat av

allt han såg. En ivrig pojke med bruna lockar; redan besatt av målarens blick på världen. [...] De hade traskat

genom Sudbury, försökt föreställa sig hur den lilla köpmansstaden sett ut på Gainsboroughs tid; de hade gått

långa promenader utanför staden, genom de landskap som var de första Gainsborough målade.115

Att Laura väljer att beskriva Gainsborough som att han ser med en målares blick på världen vill

jag tolka som att hon tror att Gainsborough ser på sin omgivning som att de var målningar eller

potentiella motiv för målningar. Han betraktar sin omvärld ur ett bildkonstnärligt perspektiv.

Detta är en egenskap han delar med både Laura och Maria, som båda två har förmågan att se sin

omvärld som tavlor. Det är intressant att Laura kallar detta för ”målarens blick” som om denna

förmåga delvis är vad som gör honom till konstnär. Gainsboroughs blick är ett återkommande

motiv i romanen.

Ett nytt sätt att se. Laura glömde allting annat, stirrade på föreläsaren utan att egentligen se honom, tog emot

hans ord som om de varit hennes egna. Och när han med ens ställde fram några planschverk på podiet så

förvånade det henne inte alls att se ett av Gainsboroughs välkända landskap.116

Hans synupplevelser ”I ”Gainsborough’s Forest” har en avgörande förändring skett jämfört med G:s tidigare

landskap. Fylligheten, detaljrikedomen, det intrikata användandet av perspektivet.117

G:s förvandling av landskapsmåleriet – en ny genre. Inte längre vare sig de enkla, realistiskt återgivna och

hantverksmässiga avbildningarna eller de stiliserade och arkaiserande ”historiska” landskapen från tidens

konstmåleri (Bibelmotiven etc.) Han skapar något tredje och helt annorlunda.118

Hans blick är en stor del av hans konstnärskap och hans sätt att se och betrakta sin omvärld

särskiljer honom från andra. Att denna blick är något han utvecklat redan som barn antyder att

det är en egenskap en person föds med, inte en egenskap man förvärvar. Lauras sätt att betrakta

Gainsboroughs sätt att se tyder på en uppfattning att han är född till målare och konstnär.

118 Palm 2016, s. 215.
117 Palm 2016, s. 215.
116 Palm 2016, s. 165.
115 Palm 2016, s. 114.
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Konstnärskapet är ett kall. Att hans målningar förändras indikerar att målarens blick måste

vårdas och skolas. Konstnär innebär skolning men även något man är, inte något man blir.

Konstnärskapet som kall och som en livsstil är som tidigare benämnt ett tema som följer

både Laura och Marias berättelser genom romanen. Att vara konstnär är ett sätt att tänka och ett

sätt att vara och en del av ens person på samma sätt som karaktärsdrag är. Det är inte ett yrke

utan snarare ett sätt att leva.

Lauras far (Mitten av 1800-talet till början av 1900-talet)

När Lauras mor dör tidigt i berättelsen förstärks bandet mellan Laura och hennes far och deras

gemensamma band till konsten. Systern Eveline fungerar som en motpol till dem båda. Laura har

etablerat sig i ateljén som tidigare varit oåtkomlig för henne och snart tillbringar hon hela

dagarna där, men när systern träder in genom dörrarna är det som en bedragare stiger in i ateljén

och konstens värld. Återigen aktualiseras föreställningen om konstnärskapet som kall och som

ett personlighetsdrag.

Faderns konstnärskap har mest inneburit att han sålt målningar i trakten där de bor. När

Laura är sjutton år gammal och Eveline fjorton, får han för sig att han ska måla en tavla som

efterliknar Gainsboroughs verk, Hommage à Thomas Gainsborough, där Laura och Eveline tar

systrarna Gainsboroughs plats. I denna målning ser Laura en äregirighet hos honom hon inte sett

tidigare. En ny sida av honom synliggörs för Laura. ”Men kanske fanns det hos honom – eller

hade funnits – en äregirighet hon aldrig sett, en längtan efter framgång och erkännande som hon

aldrig ens reflekterat över?” Han blir emellertid aldrig någon stor konstnär. När de besöker119

Gainsboroughs födelsehus tillsammans diskuterar de för första gången hans konstnärskap. Det är

några månader före faderns död och Laura är 28 år gammal.

119 Palm 2016, s. 93.
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Nej Molly, jag vet att jag inte är någon lysande målare, kanske hade jag aldrig kunnat bli det heller. Men det

fanns en tid då jag hade stora drömmar, hade ambitionen att åtminstone försöka bli det. Men Martha… jag

fick i alla fall min älskade familj.120

I stycket betonas förhållandet mellan konsten och familjen och hur det finns ett val att göra

mellan dem. I Åttitalet och konstnärsromanen beskriver Svensson hur konstnärsromaner ofta

handlar om motsättningar mellan liv och konst och hur karaktären på i romanen blir splittrad till

två personer; konstnären och privatpersonen. Faderns förmåga att lyckas som konstnär står i121

direkt relation till hans familj. Han valde sin fru, Martha, och sin familj och kan därav, enligt

honom själv, omöjligen lyckas som konstnär. Laura talar om faderns konstnärskap med sin

mentor i London flera år senare. ”Han var kanske ingen riktigt bra målare, men han hade stor

hängivenhet. ”’Hängivenhet…’ sade dr Anderton, ’ja, inget annat betyder väl ytterst något.’” I122

Lauras ögon gör hans bristande framgång inte honom en sämre konstnär.

Laura (1892-1973)

Fadern är länge den enda konstnären Laura träffat, men efter hennes flytt till London möter hon

en mängd olika konstutövare. Hon umgås med en grupp målande och skulpterande bohemer och

möter för första gången i sitt liv kvinnliga konstnärer. Bland dem känner hon att hon kan vara sig

själv och Eveline uttrycker glädje över att Laura hamnat bland fränder. De dricker rödvin om123

kvällarna, umgås i varandras ateljéer och åker tillsammans till St. Ives i några veckor för att måla

och arbeta. Hennes närmaste väninna blir bedragen av sin pojkvän, men målar bättre än

någonsin. Återigen syns de typgestalter och motsättningar som enligt Bowie och Svensson är

typiska för konstnärsskildringar. Samtidigt finns som kontrast till detta sällskap professorn Laura

studerar för.

123 Palm 2016, s. 172.
122 Palm 2016, s. 225.
121 Svensson 1985, s. 13.
120 Palm 2016, s. 115.
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Det var första gången de skulle mötas i ateljén. [...] Två stora rum med höga fönster och stuckatur i taket. Det

ena rymde själva ateljén, i det andra stod ett skrivbord, några länstolar och en pösig ottoman i ett hörn. [...]

Hon tänkte att det inte såg ut som en målares rum, allting var för ordentligt. På ett stort och till synes

dammfritt bord stod penslar noga ordnade i höga glasburkar bland dekorativa lerkrus, knivar på rad och

hopvikta trasor. Allting såg så rent ut, till och med paletten, men en halvfärdig målning på ett staffli tydde på

att han faktiskt målade här.124

Lauras professor och mentor är ingen bohem, ingen svältande eller lidande konstnär, snarare

tvärtom. Lauras far var knappast heller vare sig svältande eller lidande, men hans ateljé hade en

atmosfär av något som saknas hos hennes mentor, mystisk, intim och full av lukten av målarfärg

och terpentin. Den avskalade miljön i den här ateljén inbjuder inte till plötsliga vågor av

kreativitet, inga galna infall. Laura till och med ifrågasätter att det är en målares rum. Professorns

egen konst speglar rummet, rena och klara ytor – de saknar själ. Lauras reaktion på rummet tyder

på att det finns en tydlig bild av hur konstnären ska vara, vilken hennes professor inte passar i.

Samma professor ifrågasätter Lauras kunskap inom konstens område och hennes teorier

kring Gainsboroughs ljussättning som hennes egen idé. Även om Laura slutligen blir hans

student syns en tydlig hierarki mellan honom och Laura, liknande den som tidigare funnits

mellan henne och hennes far och som bygger på liknande föreställningar kring kön som

Korsmeyer beskriver om normer kring mannen och kvinnans natur. Han menar att det ligger i

kvinnans natur att hellre vilja skaffa familj än att arbeta intellektuellt. Laura håller inte med,

likafullt slutar hon med sina studier när hon blir med barn efter att hon i flera år varit sin

professors älskarinna. Det är inte förrän tjugo år senare när hennes son lämnar henne som hon tar

upp dem igen. Likt hennes far ger hon upp konsten för sitt barn. ”I samma koffert som den här

skrivboken hittade jag också mina gamla essäer och manuset till min bok. Jag lade undan allting

tillsammans med fars skissböcker. Allt det där är över nu.” Istället fokuserar hon på sin son125

och hans konstnärliga förmåga och låter honom ta teckningslektioner och sedan börja på

konstakademin. Att han ska bli konstnär går inte att ifrågasätta, han är otroligt begåvad och han

har det i blodet. När hennes son lämnar henne och slutar höra av sig börjar hon arbeta igen.

125 Palm 2016, s. 296.
124 Palm 2016, s. 218.
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Om jag börjar skriva igen skulle jag nog vara mer intresserad av porträtten nu. Och i samma ögonblick visste

hon att hon skulle göra det, ta upp sitt arbete igen. Inte för att hon kände lust till det, eller hade minsta vilja

att någonsin publicera något igen – men för att hon ville överleva. Det var allt hon hade kvar.126

I konsten finns för henne en trygghet och en slags räddning och det är snarare därför hon väljer

att arbeta igen än på grund av intresse. Konsten blir för henne ett medel att finna frigörelse, om

det så är för att slippa ur den plats i vilken hennes far placerat henne eller för att befrias från

sorgen sonens övergivande inneburit för henne. När hon i slutet av sin berättelse inser att det hon

sökt efter i konsten egentligen var någonting i henne själv, det är någon slags frihet och befrielse.

Hon slipper ur sin fars porträtt, hon inser att han behandlat henne som: ”Spelpjäser på ett bräde.”

med det upprör henne inte längre, utan hon känner snarare tacksamhet för att hon sluppit ur

bilden. Hon lär sig även leva med sorgen över sonen och när hon i slutet av sitt liv tänker127

tillbaka till sin stora bok om Gainsborough vars manuskript aldrig blev färdigt och som hon inte

jobbat på flera år känner hon ingen ånger eller besvikelse. Hon är tillfreds med sitt liv, hon ser på

tiden med både sin far och sin son med ny uppskattning och hon behöver inte längre konsten på

samma sätt hon gjort som ung. På sin dödsbädd i sjukrummet hon tillbringar sina sista dagar i ber

hon personalen ta ner tavlorna från väggarna, ”[…] nu kan jag ligga här och njuta av den tomma

gula färgen, fylla rummet med mina egna landskap.128

Marias far/Malcolm (Mitten av 1900-talet till runt 1990)

I slutet av berättelsen bekräftas det att Lauras son Malcolm och Marias far är en och samma

person. Hans berättelse återges endast genom deras ögon för läsaren. Förutom det faktum att han

tidigt visar en konstnärlig begåvning och läser till konstnär återges hans uppväxt relativt lite.

Malcolm föds efter modernismens genombrott vilket speglas i den lilla inblicken läsaren får av

hans utbildning.

128 Palm 2016, s. 416.
127 Palm 2016, s. 405.
126 Palm 2016, s. 366.
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Tilda påpekade det i dag, att han verkar ha en ovanlig talang. Hur han kombinerar färgerna, de säkra linjerna.

Hans bilder är ofta helt abstrakta; om någon frågar vad de föreställer ser han bara undrande och litet

medlidsamt på den frågande.129

”Felet är ju vårt, egentligen”, sade med ens den tyste Clive och alla såg förvånat på honom, ”jag menar att vi

borde ju verkligen inte bry oss om vad någon kritiker säger, allt det där är ju bara ett uttryck för det gamla

borgerliga samhälle som nu definitivt håller på att vittra sönder… Konsten är och måste alltid vara

revolutionär.”130

Det senare citatet kommer från en diskussion mellan Laura, Malcolm och hans skolkamrater

bestående av en samling av unga män och kvinnor och går i linje med modernismen och både

Duchamps och Warhols konstnärskap – experimenterandet och avvikelser från normer. Under

samma diskussion pratar de om Lauras gamla professor och uttrycker missnöje över hans

inställning till konst.

”Läste ni förresten gamle Andertons recension härom dagen? Den gubben förstår nog ingenting längre.” ”Jo.

Han är en fossil”, föll Matt in, ”men gubben har ju fortfarande makt, det får ni inte glömma.” [...] ”Han är ju

en gammal stofil – han har väl inte förstått någonting sedan postimpressionismen gick i graven!” [...] ”Det är

sorgligt egentligen”, sade Anne från sin plats på Lauras armstöd, ”att vissa inte har vett att sluta i tid. Jag

menar, han kanske var bra en gång i världen – men att han inte inser att tiden sprungit ifrån honom?” [...] och

jag vet inte hur mycket han begrep av modern konst.131

Malcolm och hans vänner anser alla att professorns mer traditionalistiska syn på konst och

konstnärskap, vilken han verkar hålla fast vid, är förlegad. De är kritiska inte bara mot honom

utan mot alla de gamla kritikerna och en makt de önskar störta och förändra.

En stor del av Malcolms konstnärskap handlar om det faktum att han lämnat sina barn

och sin familj för att ägna sig åt konsten. En dag när Maria och Martin är barn lämnar han dem

med orden: ”Jag är bara tvungen, jag kan inte ens förklara det, jag måste måla, jag måste hitta

något i mig själv som jag inte kan finna här.” Han måste följa sitt kall, måste måla och kan inte132

132 Palm 2016, s. 324.
131 Palm 2016, s. 359-360.
130 Palm 2016, s. 360.
129 Palm 2016, s. 297.
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lyckas om han är bunden till en familj och till en plats. I Åttiotalet och konstnärsromanen menar

Svensson att konflikten mellan liv och konst styckar personen i två delar. Han är både en

skapande konstnär och en privatperson. Det blir en konflikt mellan konstnären Malcolm och133

familjefadern Malcolm. Cecil North beskriver det som att: ”En sann konstnär måste kunna offra

allt”. Han beskriver Malcolm som någon som: ”sökte rastlöst, febrilt hela tiden, prövade134

ständigt nya uttryck och formspråk. Det åt liksom honom inifrån.” Cecil North menar att135

konsten måste gå före allt annat. En sann konstnär kan inte ha någon familj eller några

förpliktelser mot något annat än sin konst. I sin strävan mot att bli en sann konstnär har Malcolm

levt hos ett antal olika personer och låtit dem försörja honom, och utöver målandet verkar han

inte haft något annat jobb.

Hans materiella behov var som sagt få och han struntade i sitt yttre, han var ofta – om ni ursäktar – rent

sjaskigt klädd. Sådant tänkte han aldrig på.136

Nästan inga stora konstnärer har kunnat leva av sin konst, i materiell bemärkelse. Och är det inte egentligen

ointressant? Jag menar att konsten måste höja sig över sådana begränsande spörsmål.137

Malcolm förkroppsligar myten om den självuppoffrande och svältande konstnären. Den rena

konstnären som söker leva endast för konsten och som om ägodelar och pengar inte existerar.

Han lämnar allt och alla, bryr sig inte om materiella ting och ger upp allt ansvar för att helt och

hållet lämna över sig själv till konsten. I hans mening måste konsten höja sig över alla andra

spörsmål.

Han målade jämt – även när han inte stod framför staffliet. [...] Men när vi talade om måleriet! då levde han –

jag kan fortfarande se honom för mig, med det där svarta håret på ända, hektiskt viftande och snubblande på

orden. Ja, vi hade våra diskussioner och debatter, må ni tro. Men alltid bara om konsten, inget annat

intresserade honom egentligen. Ja, som sagt, det var en man som levde helt för sin konst!138

138 Palm 2016, s. 195-196.
137 Palm 2016, s. 197.
136 Palm 2016, s. 200.
135 Palm 2016, s. 200.
134 Palm 2016, s. 201.
133 Svensson 1985, s. 13.
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I Malcolms berättelse ifrågasätts konstnärens möjlighet att hänge sig åt sin konst och samtidigt

leva ett normalt liv. Att låta allt bestämmas utifrån sitt förhållande till konsten. Konkurrensen

mellan familj och konst blir central i Malcolms berättelse. Hans konstnärskap utforskar

skapandets villkor och konstens kompromisslöshet och det driver honom mot en tomhet och

ensamhet. Han överger sin familj och sina barn och allt som kan tänkas hålla honom bunden,

men blir trots det vare sig någon stor eller känd konstnär. I slutet av berättelsen när Martin och

Maria till slut hittar honom är han sedan länge tillbaka död. Det visar sig att han efter flera års

sökande gav upp konstnärsdrömmen och istället slagit sig till ro tillsammans med en kvinna och

kommit till insikt om att gemenskap och närhet innebär mer frihet än konsten någonsin erbjudit.

”Malcolm hade senare brukat säga att de hade mötts nere på botten och genast känt igen

varandra, och att de inför varandra aldrig hade behövt låtsas vara bättre än de var.”139

Tillsammans öppnade de ett litet konstgalleri som säljer lokala konstnärers konst och de får en

dotter, Miranda, som Martin och Maria till slut träffar.

Maria (Runt 1960 och framåt)

Malcolms föreställning om att det finns en motsättning mellan konst och familj och att konst

innebär offer förs över till Maria, vilket får henne att betrakta konst med en viss återhållsamhet.

Hon känner en stark dragning till konsten och konstnärskapet som hon till en början intensivt

kämpar emot. I Marias berättelse finns en stark konflikt mellan två sidor, borde hon hänge sig till

konsten eller inte, och vad konsten kräver av henne. Det rör sig om motsättningar mellan liv och

konst och om man måste offra allt för konsten eller om det är möjligt att ha både konst och ett

liv.

I början av Marias resa ligger minnet av hennes pappa över henne som ett blinkande

varningsljus. Han är en symbol för att konsten kräver offer, offer Maria inte känner sig beredd att

göra. Under sin resa träffar hon konstnärer som både delar Malcolms syn på konstnärskapet och

konstnärer som är av en annan mening. Cecil North är av åsikten att en konstnär måste offra allt

139 Palm 2016, s. 434.
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och att konstnärskapet innebär oberoende och inga förpliktelser mot något annat än till sin konst.

Han själv har aldrig gift sig av den anledningen. Hans tankesätt gör Maria upprörd. ”Hon följde

en stenlagd gång in i grönskan, svängde otåligt med armarna och tänkte högt: Jag vet inte varför

jag är så upprörd, skulle jag ha lättare att acceptera deras ”offer” om de verkligen varit stora

konstnärer? Inte ”misslyckade” i världens ögon?” Hon anser att hans syn på konstnären och140

offer är gammalmodigt. Den självuppoffrande konstnären och konstnären som skapar, obunden

av samhällets band vilket de modernistiska målarna i Vonneguts Bluebeard eftersträvar att vara,

är otänkbar i Marias ögon. Ingenting kan vara värd den smärta man åsamkar enligt Maria. Hon

vill tro på att man kan vara både konstnär och människa samtidigt, men vet ännu inte riktigt om

det är möjligt.

Diskussioner kring offer i samband med konst uppkommer vid flera tillfällen i Marias

berättelse. I St. Ives pratar de mycket om vad konstnärskapet innebär. Konstnären Mathilde som

de umgås mycket med lever tillsammans med sin man Ivan, som också är konstnär, och deras

dotter Nadja. Paret har emellertid av motsatta mening om vad det innebär att vara konstnär. Ivan

delar Martin och Marias pappas syn, medan Mathilde anser det vara endast en del av sitt liv.

Och när vi grälade började han alltid orera om Konsten, om att hans arbete var hans enda ansvar, och så

vidare. Det gjorde mig rasande – som om inte jag brann lika mycket för mitt måleri som han? Som om det

vore mindre värt bara för att jag lät det vara en del av mitt liv – liksom Ivan var en del av mitt liv, och Nadja.

Vi har haft ungefär lika många utställningar, och sålt nästan lika mycket – eller litet – till och med. Men

under långa perioder var det främst jag som försörjde oss; jag började undervisa på konstskolan när Nadja var

fyra, och det var dessutom jag som skötte det mesta här hemma.

Och jag avskydde när Ivan förskansade sig i de där föreställningarna om sin konst, att den krävde ”offer”.

Som jag såg det innebar ”offren” bara att han förminskade sig själv, skar av sidor hos sig själv – skulle det

kunna göra en till en bättre konstnär?141

Mathilde känner starkt motstånd mot den syn på konstnären som Ivan och Malcolm delar. Hon

har varit precis lika framgångsrik, eller precis lika lite framgångsrik, som sin man, ett bevis för,

enligt henne, att konsten inte innebär offer eller fullständigt oberoende. Hon beskriver sig lika

141 Palm 2016, s. 272.
140 Palm 2016, s. 203.
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mycket som konstnär, som mamma och fru. Hennes dotter har inte gjort henne mindre till

konstnär, och medan Ivan ibland stängt dottern Nadja ute har Mathilde aldrig vela göra det.

Bland hennes målningar finns flera porträtt av Nadja; en slags vittnesbörd för hur de olika

delarna i hennes liv samexisterar.

Att hennes pappas övergivit henne har delat Maria i två personer, likt Gainsboroughs

döttrar i The Painter's Daughters Chasing a Butterfly, men i och med mötet med Mathilde börjar

hon se en annan väg och att hänge sig konsten inte nödvändigtvis innebär ett val mellan dessa

sidor. Efter denna insikt köper hon skissblock och färger. ”Jag fick en sådan längtan efter färger,

jag var tvungen att köpa. Vet du, jag har inte målat sedan jag var barn. Inte på allvar.” Det tar142

emellertid lite längre för henne att börja måla. Inte förrän hon besöker Whistman’s Wood sker en

förändring inom henne. ”Plötsligt visste hon: jag vill måla den där skogen. Måla det som skedde

där. Jag måste försöka.” Maria har äntligen övervunnit den rädsla hon känt inför konsten och143

inför konstnärskapets krav.

Marias berättelse slutar med att hon står och packar i sin lägenhet i Stockholm. Hon har

tagit ett års tjänstledighet för att studera vid en konstskola i England. ”Vet med ens: arkitekturen

vill jag inte lämna, men kanske komma tillbaka till den från ett annat håll? Man vet inte vad som

kommer att ske. Imorgon reser hon.” Maria inser att för henne att hänge sig konsten innebär144

inte att säga farväl till det liv hon levt fram tills nu, inte heller innebär det ensamhet och

oberoende. Hon ger sig av mot England både för konstens skull och för kärlekens skull.

Konstnärskapets mönster och utveckling

Genom de olika konstnärerna undersöker Palm inte bara vem som är konstnär utan hon belyser

även en konstvärld och en konsthistoria i förändring. Den genusaspekt som Korsmeyer beskriver

i sin forskning om konstnärsbegreppet får tydliga belägg i Palms roman. Lauras far, som jag

tidigare beskrivit som verksam i den traditionalistiska skolan, och även Gainsborough, som levde

144 Palm 2016, s. 442.
143 Palm 2016, s. 337.
142 Palm 2016, s. 288.
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långt före modernismens genombrott, lever i en konstvärld med ytterst få kvinnliga konstnärer.

Lauras far undervisar henne i konst men han är en passiv lärare och uppmuntrar henne aldrig mer

till att måla och det syns en tydlig hierarki mellan honom och Laura när de befinner sig i hans

ateljé, inte bara genom att han är hennes lärare och hon är hans elev utan även för att han är en

manlig konstutövare och hon är kvinna. Denna maktfördelning syns om ännu mer tydligt mellan

Laura och hennes professor, som uttrycker en uppriktig förvåning över Lauras konstnärliga

kunskaper. Traditionalismen och modernismen drabbar samman genom Lauras flytt till London

och hennes möte med en yngre generation konstutövare som lever i modernismens anda. I och

med modernismens entré antyds en utveckling i konstnärsrollen. Den konstnärsroll som Laura

hittills varit i kontakt med har börjat förändras. Laura möter för första gången kvinnliga

konstnärer och överhuvudtaget personer som lever på helt andra villkor än vad hon tidigare varit

i kontakt med. Tjugo år senare och i och med Malcolms uppväxt och studier reflekteras

modernismens synsätt ännu mer, inte bara i Malcolms och hans studiekamraters sätt att betrakta

konsten som till varje pris revolutionär utan genom den blandade skara av kvinnor och män som

studerar tillsammans. De bär alla på en gemensam önskan att omforma konstens premisser och

utmana de gamla ideal som finns inom traditionalismen. De riktar hård kritik mot

traditionalismens konst och framställer den som tråkig och obsolet. Dessa traditionalistiska och

modernistiska konstnärer ställs mot varandra på liknande sätt som Morse menar att de abstrakta

expressionisterna ställs mot de verklighetstrogna illustratörerna i Vonneguts Bluebeard, men

snarare än att jämföra dem med varandra låter Palm visa den utveckling som sker under

romanens gång. Denna utveckling avslutas med Maria som betraktar den mer modernistiska

konstnären som hennes pappa är och som till varje pris måste hitta sitt eget konstnärliga uttryck

som förlegad. Hon finner till slut en mer öppen ingång till konstnärskapet som går i linje med

institutionalismens syn på konstnärskap i vilken konstnärsrollen blivit mer tillgänglig och att

vem som helst kan vara konstnär.

Palm påvisar även en utveckling genom närvaron av typgestalter och standardiserade

situationer vilka Svensson beskriver i sin studie över konstnärsromanen. Gainsborough och

Lauras far både idealiseras och kritiseras på grund av deras förmåga att betrakta sin omvärld med

en målares blick. En romantisk uppfattning om konstnärskapet omsluter deras författarskap, med
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idéer kring konsten som kall och att konstnärskapet är en del av ens person. De demonstrerar en

tro på konstens upphöjdhet och förmågan att höja sig över världsliga ting. Lauras fars idolisering

av Gainsborough och närvaron av hans konst genom hela romanen ger honom lite av en

genistatus. Det konstnärliga geniet har på olika sätt alltid varit närvarande i konsthistorien, men

det var framförallt under 1700-talet och romantiken som ett skapande geni överlägsen den

”vanliga” konstnären fick en mycket mer etablerad roll. Som kontrast till denna gestalt145

introducerar Palm bohemen vars individualistiska livsstil avviker från det konventionella och en

företeelse Svensson beskriver som sammanhängande med den moderna industrialismens

uppkomst. Bohemkaraktärer blir en typisk standardfiguration för den konstnärliga rebellen. De146

som utmanar den äldre generationen. Malcolms sökande och experimenterande gör honom blir

den kringvandrande och ensamma bohemen, den ansvarslöse konstnären som okonventionellt

lämnar sin familj och ägodelar bakom sig i jakten på sitt konstnärliga uttryck. I slutet av Marias

berättelse framkommer det emellertid att han gav upp jakten och överger bohemeriet. Hans

livsval har hittills inte inneburit respekt och berömmelse utan endast ensamhet och elände men

han verkar till slut finna någon slags lycka i sin nya familj och sitt nya liv. Och därmed upplöses

de motsättningar mellan familj och konst som följer berättelsen från Lauras far till Malcolm och

idén om att konsten kräver offer. Typgestalterna och de standardiserade situationerna blir allt

suddigare i Marias berättelse och i och med att hennes konstsyn etableras. Konstnärskaraktärerna

följer ett mönster och illustrerar konstens utveckling och när Maria öppnar upp sig för både

kärleken och för konstnärskapet löses begreppet konst och konstnärskap upp. Vad som helst kan

vara konst och vem som helst kan skapa den.

Intermedialitet

Att betrakta sin omgivning med konstnärsögon, såsom Hans Lund beskriver att Alberte gör i

Sandels Albertetrilogi är ett tydligt drag även hos karaktärerna i Målarens döttrar. Det finns flera

likheter mellan Sandels Albertetriologi och Palms roman. Palm har tidigare uttryckligen sagt att

146 Svensson 1985, s. 21.
145 Korsmeyer 2004, s. 29.
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hon inte är någon konstnär men att hennes roman, i likhet med Sandels, är stark influerad av

bildkonst. Den är närvarande både i berättelsens tematik, så väl som i författarens och

karaktärernas språk, och försök till att närma sig bildkonsten i beskrivningar av objektvärlden

står att finna i båda verken. I detta avsnitt kommer jag att analysera det litterära språket i Palms

berättelse och hur konst samt bildstrukturer utgör en del av det. Jag kommer att lyfta ut och

analysera romanens ekfraser och ikoniska projiceringar samt undersöka deras funktion i

förhållande till romanfigurernas berättelse.

Ekfraser

Målningen som får Laura att vilja börja studera konst är Gainsboroughs tavla The Painter's

Daughters Chasing a Butterfly. En bok i familjens bibliotek talar så starkt till henne att hon

måste slå upp den.

Den stora färgbilden slog emot henne som en våg av solljus och dov grönska och hon sjönk ned i stolen. Hon

såg och såg på bilden, eller: bilden trängde allt djupare in i henne, bemäktigade sig hennes inre tum för tum

tills inget annat fanns än denna skälvande bild och hennes hjärtas slag. Det var sommar på bilden, en riktig

gröndunkel sommar som hon kände igen med hela sin kropp. Trädens bladverk var tungt och mjukt, himlens

ljus dämpat som av en sommarstorm. Två flickor i tunna klänningar rörde sig hand i hand genom bilden,

framför dem fladdrade en vit fjäril. Laura tyckte att hon kunde känna den varma lilla handen i sin, vinden

som blåste igenom klänningarna och solen som försvann bakom molnen. Hon satt helt stilla och bara var i

bilden, upplevde den med alla sina sinnen, och med ens brast hon till sin förvåning i gråt.147

Anna-Karin Palms språkliga beskrivning av tavlan utgör en typisk ekfras, där ett existerande

konstverk beskrivs med litterärt språk. Först återges tavlans utseende och därefter skildras Lauras

interaktion med bilden och motivet. Beskrivningen av tavlan på The National Gallery, där

målningen hänger, föreslår att systrarna som jagar den lilla fjärilen symboliserar barndomens

flyktiga natur. På samma sätt som fjärilen kvickt fladdrar förbi på väg ut ur tavlan så kommer

147 Palm 2016, s. 48.
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barndomens oskyldighet och sorglöshet snart vara över. De två systrarna på målningen148

fungerar som kontraster. Den ena systern jagar fjärilen impulsivt medan den andra är

försiktigare, mer vaksam och försöker hålla sin syster tillbaka. I Målarens döttrar får åsynen av

målningen Laura att brista i gråt, och romanen antyder att det är för att hon känner igen sig själv i

bilden, i barndomens gränsland. I romanen görs Laura, betraktaren av konstverket, till en

medskapare av målningen. Hennes liv är på väg att förändras och det är som om hon är på en och

samma gång båda systrarna i Gainsboroughs målning, med en fot i barndomen och en fot i

vuxenvärlden. Att på en och samma gång vara båda systrarna, den som strävar efter att följa det

nya och spännande framför henne och den som oroar sig för vad det kan innebära, följer resten

av Lauras berättelse och som vi kommer se även Marias berättelse.

Gainsborough avporträtterade ofta sina döttrar och just den målningen Laura stöter på i

biblioteket i Anna-Karin Palms roman är, så vitt man vet, den första målningen av dem.

Systrarna var runt tre respektive fem år gamla då tavlan målades. Gainsborough målade

regelbundet av dem under hela sitt liv och stora delar av döttrarnas uppväxt finns dokumenterad

genom hans målningar. Det är ett av dessa porträtt Lauras fars bestämmer sig för att efterlikna149

genom ett porträtt av henne själv och Eveline, Hommage á Thomas Gainsborough vill han kalla

konstverket. Exakt vilket av Gainsboroughs porträtt tavlan i romanen ska efterlikna är inte tydligt

uttalat vare sig nu eller senare i romanen då porträttet åter dyker upp, men gissningsvis är det

Portrait of the Artist's Daughters (ca 1763-1764) i vilken Laura och Eveline i likhet med

Gainsborough döttrar är avmålade, den ena stående i profil och den andra sittandes med ansiktet

vänt mot betraktaren. I romanen står systrarna modell för sin far i flera dagar. ”De hade på sig

sina nya sommarklänningar, Eveline satt vid bordet och Laura stod snett bakom henne i ett

försök att inta de positioner systrarna Gainsborough hade på målningen.” Palm målar upp150

motivet med sitt litterära språk; systrarna i sina klänningar och scenen runt omkring dem i

ateljén. De står orörliga, fastfrusna medan deras far försöker fånga dem på duken.

150 Palm 2016, s. 89.

149 Alexandra Kiely, ”Our Dad is an Artist: Thomas Gainsborough’s Daughters”, Daily Art Magazine,
https://www.dailyartmagazine.com/thomas-gainsboroughs-daughters/ (hämtad 2021-07-24).

148 ”Gainsborough's daughters chasing a butterfly in 10 minutes or less | National Gallery” (2020), YouTube,
https://youtu.be/aULVwMJajZA (hämtad 2021-07-07).
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Han såg växelvis på dem och på duken, hans blick var på något sätt bortvänd samtidigt som den var så

koncentrerad. Hon kunde se honom rakt i ögonen utan att deras blickar möttes, och hon visste att han inte såg

dem, utan de gestalter han skapade på duken utifrån dem.151

Ögonblicket Palm beskriver blir i sig en slags ekfras. Scenen där systrarna sitter modell och

faderns blick som ramar in dem. Det framstår som ett levande porträtt. Parallellen mellan

Gainsboroughs döttrar och romanens två systrarna, Laura och Eveline, vilket fram till den här

punkten bara antytts genom romanens titel, etableras i romanens anspelning till Gainsboroughs

porträtt av sina döttrar. Eveline och Laura framstår som paralleller till döttrarna Gainsborough

och deras far en motsvarighet till Gainsborough själv.

Lauras undersökning av Gainsboroughs verk och liv är även en undersökning av hans

döttrars liv. Han målade flera porträtt av dem och de levde tillsammans fram till hans död. Deras

gemensamma liv diskuteras inte bara av Laura i romanen utan även av Lauras far och Eveline.

Thomas Gainsborough älskade sina döttrar och han målade ofta av dem, de hette Mary och Margaret, och,

ja?” Eveline log och hennes röst var så klar att den skar genom rummet: ”Ja? De blev galna, var det inte så?

De blev sinnessjuka, eller hur Laurie? Och aldrig lämnade de sin far, har jag för mig?” [...] ”Inte konstigt om

de blev snurriga om det var så här deras liv var”152

”’Jag hoppas’, sade han, ’att det skall gå bättre för dig och Eveline än det gjorde för Thomas Gainsboroughs

döttrar. Att ni skall bli lyckliga.’153

Men när jag betraktar Gainsboroughs bild känner jag en djup lättnad över att Fars porträtt är bränt och borta.

Vi slapp ut ur bilden – men de, Gainsboroughs döttrar, blir kvar i sin fars målning för evigt. Och jag förstår

med ens varför Mollys blick är så bottenlöst sorgsen.154

Det framkommer av romanen att döttrarna Gainsborough inte var särskilt lyckliga och att de

långsamt mådde sämre psykiskt. Eveline och Laura antyder båda två att det var på grund av

konsten och den ram deras far placerade dem i och hans sätt att avbilda dem. Lauras och

154 Palm 2016, s. 405.
153 Palm 2016, s. 116.
152 Palm 2016, s. 91.
151 Palm 2016, s. 90.
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Evelines far försöker på samma sätt forma sina döttrar men de står emot på ett sätt som antyds att

Gainsboroughs döttrar inte gör. Även Maria låter sig formas av sin far och låter det faktum att

han lämnat henne och familjen för konstens skull hindra henne från att förverkliga sina

konstnärsdrömmar. Att låta sig placeras inom en ram av en målande far och att låta honom

diktera ens liv och en längtan efter emancipation blir en parallell som skapas mellan

Gainsboroughs döttrar och Laura och Maria.

Ett återkommande tema i samband med ekfraserna i romanen är att betraktaren helt

upptas av konstverket framför dem. Likaså sättet på vilket Laura ofta ”känner” in målningen hon

betraktar är karaktäristiskt. I fallet med The Painter's Daughters Chasing a Butterfly kan hon

känna handen i sin hand, vinden som blåser och solen som lyser. De fungerar både som en form

av eskapism och som identitetsskapande. I en senare scen betraktar Laura en staty i månljus i en

undanskymd vrå av husets trädgård.

Det vita ljuset tycktes falla rakt på Venusstatyn i gläntans mitt och återgav den medfarna, fuktfläckade

statyn ett skimmer av ursprunglig renhet. Kvinnan utan armar. […] Hon strök frånvarande över Venus

runda mage och såg framför sig ett av Gainsboroughs solbelysta landskap. Ut, bort, att andas fritt.155

Hon har flytt undan sin systers förlovningsfest och drömmer sig bort till en annan plats, en annan

värld. Den ekfrasiska beskrivningen av statyn skiljer sig något från den ekfrasiska beskrivningen

av en bild eller en tavla. Statyn är ett tredimensionellt konstverk, vilket innebär att den spatiala

komponenten av statyn måste beaktas. De olika komponenterna – gläntan i vars mitt statyn står,

månljuset som lyser på den samt Lauras plats i förhållande till konstverket – spelar alla in och

skapar en särskild stämning. Den tredimensionella scen Palm målar upp förstärker känslan av att

Laura stiger in i en värld från en annan. Återigen kan Laura se sig själv när hon betraktar scenen

framför henne, den ensamma ljuspunkten omgiven av mörker. Hon och venusstatyn står

ensamma, avsides, inte direkt bortglömda utan kanske snarare gömda och osedda. På denna plats

och med statyn vid sin sida börjar hon drömma om en annan plats och om en annan Laura, men

tankarna avbryts av att hon måste återvända till festen inne i huset. För en kort stund har hon flytt

omvärlden både bildligt och bokstavligt. Hon passar inte in och känner ett påtagligt utanförskap.

155 Palm 2016, s. 98.
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I Marias berättelse kan Palms beskrivning av både ”Uffington White Horse” och av

Stonehenge läsas som ekfraser. Palms beskriver likt den första ekfrasen i romanen, verkens

utseende och Marias interaktion med dem. Ekfraserna funktion i Marias fall skiljer sig emellertid

från deras funktion i Lauras berättelse. Maria ser inte sig själv i motivet på sättet Laura gör utan

snarare upplever hon en slags gemenskap i samband med verken.

Maria känner ett starkt behov att röra vid både hästen och vid stenarna. Hon ignorerar alla

skyltar och avspärrningar, nästan som hon strävar efter att vara en del av konstverket.

Hon kände ett starkt behov av att röra vid berget och sjönk på knä vid vad som måste vara ett ben.
Kritklippan var smulig under hennes fingertoppar.156

Maria såg sig om och klev sedan resolut över repet som spärrade av området. Jag måste få ta på dem. Hon

ställde sig mellan två lodräta block och höll andan då hon sträckte ut händerna. Stenen var kall och våt och

underligt slät. Nu är jag här.157

Marias bror Martin förhåller sig annorlunda till de båda verken. Vid ”The White Horse” har han

svårt att förstå hästens helhet och nämner att man nog bäst ser den från luften. Han är inte alls

lika tagen av geoglyfen som sin syster. När de senare befinner sig vid Stonehenge och Martin får

syn på Maria mellan de stora stenar blir han upprörd. ”En stillnad figur i blå regnkläder mellan

stenarna. Vad gjorde hon där inne? Hon hörde inte dit. Lämna dem i fred.” Medan Maria158

försöker närma sig de båda konstverken, både fysiskt och själsligt, försöker han hålla dem på

avstånd. Martin vill inte hänge sig åt konsten på samma sätt som Maria. Hon, som enligt

Sarrimo: ”[...] lever så starkt genom och i konstens uttrycksformer att hon ibland förlorar sina

konturer.” Konsten är för Martin något som ska betraktas och uppskattas på håll, och han har159

en stark känsla av att behöva förstå det han ser. Han funderar över geoglyfernas tillblivelse och

över vad stenarna i Stonehenge betyder, hur gamla de är och hur de kommit dit. Martin och

Maria går åt varsitt håll runt stenarna. Deras rörelser framstår som en parallell till hur de på ett

mer allmänt plan närmar de sig konst som fenomen. Martin vill låta konstverk vara opåverkade.

159 Sarrimo, ”Skickligt om försoningens möjligheter”.
158 Palm 2016, s. 148.
157 Palm 2016, s. 148.
156 Palm 2016, s. 64.
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Maria däremot, vill inte vara en passiv åskådare. När hon står intill hästen får hon en

förnimmelse av frihet men även av fara. Geoglyfen får henne att tänka på Näcken och hans

Bäckahäst, vars vackra musik förtrollade kvinnor bara för att dränka dem. Maria känner en stark

önskan att hänge sig konsten, att själv bli konstnär, men hon bävar samtidigt för det. När hon

senare står mellan stenblocken i Stonehenge börjar en idé, eller kanske snarare en tanke,

utformas inom henne. ”Tänk om man kunde… hur skulle det kunna gestaltas, stenarnas täta

former mot landskapets öppna, böljande… nej, det gick inte, hon ville inte ens tänka på det. Men

när hon klev över repet och gick mot Martin såg hon hela tiden färger och former: färger och

former; förbjudet.” Hon har börjat se sin omgivning ur ett nytt perspektiv, som ikoniska160

projiceringar. Jag menar att Marias synintryck långsamt förändras under deras resas gång. Det

som hon till en början skyggar för blir en så stor del av hennes perception att hon inte kan låta bli

att se sin omgivning som motiv för målningar.

Ikoniska projiceringar

Scenen då Lauras far målar av henne och Eveline som jag i tidigare stycke beskrivit som en

ekfras knyter även an till en annan typ av litterär bildtransformation ‒ ikonisk projicering. Fadern

och Laura, som betraktar scenen ur hans synvinkel, upplever ögonblicket som ett konstverk.

Faderns ikoniska projicering av sina två döttrar framstår som ett försök att placera dem inte bara

inom ramarna för sin egen fantasi utan även inom den förutbestämda ramen som Gainsboroughs

porträtt innebär. Hans ikoniska projicering blir för honom ett medel att styra sin omgivning. Den

blir ett sätt för honom att se världen på sättet som han vill se den.

I sin recension beskriver Lisbeth Larsson målningen som en pastisch, i vilken fadern

försöker placera döttrarna i. Medan Laura accepterar positionen, även om hon inte tycker att161

målningen är en bra idé, så vägrar Eveline att foga sig till i rollen hennes far försöker ge henne.

161 Larsson,  ”Av ljus. Lisbeth Larsson njuter av Anna-Karin Palms kvinnliga”.
160 Palm 2016, s. 148.
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Thomas Gainsborough älskade sina döttrar och han målade ofta av dem, de hette Mary och Margaret, och,

ja?” Eveline log och hennes röst var så klar att den skar genom rummet: ”Ja? De blev galna, var det inte så?

De blev sinnessjuka, eller hur Laurie? Och aldrig lämnade de sin far, har jag för mig?” [...] ”Inte konstigt om

de blev snurriga om det var så här deras liv var”, sade Eveline glatt och log med glänsande ögon mot Laura.
162

Nej, jag tänker då inte bli galen för en målande tyranns skull”, sade hon och hennes ord var så tydliga att de

ekade genom rummet, ”jag tänker inte tillbringa mitt liv instängd här för Konstens skull – mitt liv, förstår ni?
163

Faderns ikoniska projicering av sina döttrar blir ett försök att forma dem och placera dem inom

en förutbestämd mall, det vill säga som en imitation av Gainsboroughs döttrar. Projiceringen

skapar även en parallell mellan honom själv och Gainsborough. Hans liv och konstnärskap

reflekterar konstnären genom hans försök att efterlikna honom. Genom att göra sin familj till en

spegelbild av Gainsboroughs efterliknar han sig själv vid den mycket mer framgångsrika

konstnären.

En tid efter att Laura intagit sin plats i konstens värld börjar hennes far kalla henne för

Molly. ”Molly and the Captain” är smeknamnen Gainsborough gav sina döttrar Mary och

Margaret. Laura liknar ingen av Gainsboroughs döttrar, den äran tillfaller snarare Eveline. ”Jag

ser ju inte alls ut så där, tänkte Laura, de är så mjuka och blonda och… lena. Men han kallade

henne Molly.” Man skulle kunna tänka sig att Eveline blir the Captain, men det blir hon inte,164

och återigen placeras Laura i en position som är en imitation av Gainsborough och hans döttrar.

De som hela sitt liv stannade hos sin far, oskiljaktiga från både varandra och sin far, och som

själva aldrig blev vare sig målare eller konstnär. Laura lämnar aldrig sin far, utan lever med165

honom fram tills hans död, medan Eveline gifter sig och lämnar dem båda.

Jag kom att tänka på detta nu i dag när jag blev sittande med det porträtt av Gainsboroughs döttrar som var

bildens förlaga. Och då insåg jag något som jag aldrig tänkt på: att Far lät oss byta plats. I Gainsboroughs

165 Alexandra Kiely, ”Our Dad is an Artist: Thomas Gainsborough’s Daughters”, Daily Art Magazine,
https://www.dailyartmagazine.com/thomas-gainsboroughs-daughters/ (hämtad 2021-04-08).

164 Palm 2016, s. 87.
163 Palm 2016, s. 92.
162 Palm 2016, s. 91-92.
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målning är det Molly som sitter ner och ser rakt mot sin far, medan hennes yngre syster Margaret står bakom

henne med ansiktet i profil. Jag har grubblat på detta hela dagen. Varför bytte han om oss? Varför lät han mig

inte vara Molly? Jag vet ju att det inte kan ha varit en slump eller ett förbiseende, han måste ha haft en tanke

med det. Spelpjäser på ett bräde. Nej, det gör mig inte upprörd längre, men det känns som att stå inför en slät

och avvisande vägg. Jag kommer aldrig att få veta varför han gjorde så. Vad han ville med oss.

Men när jag betraktar Gainsboroughs bild känner jag en djup lättnad över att Fars porträtt är bränt och borta.

Vi slapp ut ur bilden – men de, Gainsboroughs döttrar, blir kvar i sin fars målning för evigt. Och jag förstår

med ens varför Mollys blick är så bottenlöst sorgsen.166

I slutet av Lauras berättelse frågar hennes syster henne varför hon aldrig blev konstnär. Lauras

svar blir: ”’Jag ville inte måla.’” Senare funderar hon över saken: ”Inte ville väl jag måla? Det167

var så länge sedan nu, allting, svårt att minnas vad man ville och hur man tänkte.” Hennes168

möjligheter att bli målare har emellertid varit begränsade. Medan hennes far fortfarande är vid

liv lät han henne aldrig mer måla, återigen ett antydan på den parallell han försöker skapa mellan

hans egen familj och Gainsboroughs – Gainsboroughs döttrar målade inte. När fadern dör169

sörjer Laura honom djupt, men det är inte endast honom som person hon sörjer, hon känner djup

avsaknad för en hel värld, deras gemensamma värld i vilken han placerat dem. Faderns170

projektion av Gainsboroughs döttrar i henne har inneburit att han haft ett fast grepp om henne,

något som hon stillsamt accepterat. Hon har dock inte varit ovetande om sin position. Hon

känner ofta att hon inte riktigt passar i rollen som givits henne, tydligast i scenen med

Venusstatyn. Hon beskriver den som kvinnan utan armar, osedd och oförmögen att handla. På

liknande sätt är Laura armlös, hennes far har format henne efter sin egen vilja och gjort den

riktiga Laura osedd och handlingsförlamad. Genom att inte låta henne måla samtidigt som han

placerat henne i konstens värld har fadern så att säga amputerat hennes armar.

Efter faderns död, Lauras flytt till London och hennes bekantskap med en ny typ av konst

inleds denna andra del av Lauras liv med en tydligt markerad ikonisk projicering.

170 Palm 2016, s. 153.
169 Alexandra Kiely, ”Our Dad is an Artist: Thomas Gainsborough’s Daughters”.
168 Palm 2016, s. 402.
167 Palm 2016, s. 402.
166 Palm 2016, s. 405.
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Hon såg inte bara gula blommor och nyutslagna löv, utan hon såg parken som ett landskap där påskliljornas

gula grupper kontrasterade mot gräset och trädens skira grönska, och hon tänkte att det var vackert. [...] När

hon till slut nådde St. James’ Park sjönk hon ner på en bänk och betraktade fåglarna som fyllde den lilla

dammen ‒ Solen värmde hennes ansikte, luften var ljum och vindstilla. I buskaget bakom bänken kvittrade

sparvar, och i dammen framför henne simmade änder, svanar gäss och doppingar – och många fåglar hon inte

ens visste namnen på. Ljuset gnistrade i en gräsands smaragdgröna fjäderdräkt, en knölsvan böjde graciöst på

halsen. Det kunde varit en tavla, men det nya var att hon inte bara såg allt som omgav henne utan hon var i

det.171

Genom orden ”Det kunde varit en tavla” projicerar Palm en bildstruktur på stycket, och genom

kopplingen mellan romanen och Gainsborough laddas scenen med konnotationer och referenser

till hans många landskap. Gainsborough favoritmotiv var rustika sommarlandskap fyllda med

grönskande växter och träd, något han tyckte om att implementera även i bakgrunden av sina

porträtt. Synen, sådan Laura uppfattar den, är inte en park utan det är ett landskap och hon172

målar upp en liten rustik scen mitt i centrala London. Att låta ett specifikt konstnärskap

genomsyra texten och en karaktärs uppfattning av omgivningen är ett drag som är karaktäristiskt

för målarromanen. Den beskrivna scenen genomsyras av Gainsboroughs målningar, inte ett

specifikt landskap eller en specifik målning utan snarare en förnimmelse av hans sätt att måla.

Det soliga landskapet, de grönskande träden i bakgrunden, den lilla dammen fylld med djur och

bänken där Laura sitter i förgrunden är den sortens motiv som ofta figurerar i Gainsboroughs

tavlor. Proportionerna, färgerna och ljusglimtarna i vattendraget påminner om Gainsboroughs

kompositioner. Hans landskap var ofta studier av engelska skogspartier, slingrande vägar,

gräsbevuxna kullar och vattendrag, med både djur och människor ofta porträtterade i bilderna.

Lugn och rustik miljö präglar Gainsboroughs målningar och de brukar anses ha en harmonisk

kvalitet i proportionerna. Dessa kvaliteter och uppbyggnaden som finns i flera av173

Gainsboroughs målningar för Palm över på scenen i St. James’s Park. Gainsboroughs målningar

görs till ett stilistiskt element i stycket.

173 Ernest Chesneau, English Painting, New York: Parkstone International 2013, s. 71.

172 Gainsborough’s House, ”About Thomas Gainsborough”
http://www.gainsborough.org/about/about-thomas-gainsborough/ (hämtad 2021-08-07).

171 Palm 2016, s. 159.
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Ljuset som gnistrar mot en gräsand för tankarna till en belysningseffekt som varit ett

element i flera av Lauras tidigare möten med konstverk. Ljuset fanns med i den första

Gainsborough målningen hon såg; ett dämpat ljus genom trädens bladverk; den upplysta

Venusstatyn i mitten av gläntan; och även senare i berättelsen; en solbelyst fläck i förgrunden och

ljusglimtar i en bäck i två andra verk av Gainsborough. Lauras sätt att behandla ljus utgör en

central del av hennes ikoniska projicering, men skulle också kunna betraktas som en belysning

av hennes sinnestillstånd. Vid ett tillfälle i romanen beskriver hon ljus som ”Färgens strävan att

lösa sig ur materien och bli ljus. Rent ljus.” Hans Lund menar att en karaktär ger uttryck för174

sin existentiella situation genom sin projicering, likt en avspegling eller avbild av känslor och

sinnesrörelse. Lauras observationer av ljus både i konstverk hon betraktar och i hennes175

projicering tyder på en strävan efter emancipation och ett sökande efter sig själv. Lund beskriver

vidare att när en betraktare blir en del av den egna projiceringen, ser hon sig själv i ett dubbelt

perspektiv. Laura befinner sig i scenen samtidigt som hon betraktar den utifrån ‒ en splittrad

upplevelse av det egna jaget.176

Laura håller sitt löfte om att hon aldrig mer ska måla igen efter den där första gången

sommaren då hon var nio år gammal. Trots det är allt förändrat efter den dagen, konsten nästan

kallar på henne. Redan som barn hade Laura en förmåga att betrakta sin omgivning i statiska

bildstrukturer.

Barndomsvärlden. Senare kunde Laura ofta tänka att den framstod som en bilderbok: stora, färggranna bilder,
sida vid sida utan ord.177

Laura själv finns aldrig med på dessa bilder.178

Förändringen mellan hennes barndomsbilder och bilden när hon sitter i St. James’ Park i London

är märkbar. Där var hon en del av bilden och sökte en ny plats i livet efter fadern död. I bilderna

från barndomen är hon inte närvarande men det är en yttring för alienation snarare än att hon

etablerar en estetisk distansering till bilderna. Genom att projicera den fotografiska bildens

178 Palm 2016, s. 45.
177 Palm 2016, s. 44.
176 Lund 1982, s. 115.
175 Lund 1982, s. 107.
174 Palm 2016, s. 214.
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normer på sina upplevelser och minnen och avlägsna sig själv från dem etablerar hon ett

utanförskap från sin omvärld.

Laura är otroligt känslig för visuella intryck och därav faller det sig kanske naturligt att

hon har en sådan fallenhet och intresse för målarkonsten och genom att hon efterhand lär sig om

konst influerar det hennes perception av hennes omgivning mer och mer. Hennes ständigt ökande

kunskap inom området påverkar hennes upplevelser och hon tillägnar sig förmågan att projicera

en målerisk helhet på sina synupplevelser.

Och palmerna i Torquay […] Deras dova gröna färg som alltid såg litet dammig ut – om det inte just hade

regnat, då glänste den istället som våt oljefärg.179

Floden låg som ett brunt band framför henne. Långt borta på den andra stranden syntes då och då en röd buss

mellan de smutsgrå och vita byggnaderna, och båtar av alla de slag strävade förbi på vattnet. Där Laura satt

på bänken var hon omgiven av tystnad och grönska. Och hon betraktade scenen framför sig som vore den en

målning. Pilträdet bredvid bänken doppade sina grenar i vattnet [...] Gräset på flodbanken såg gult och

dammigt ut, sensommarens tunga trötthet i färgerna.180

Hon ser färger och former ur ett bildkonstnärligt perspektiv och med en blick för bildkonsten

språk och uttrycksmedel – former och strukturers relation till varandra och beskrivningarna av

färgernas karaktär. Samtidigt betraktar hon aldrig sin omgivning som potentiella motiv för

målningar.

Maria har i likhet med Laura en tendens att betrakta minnen utifrån bildkonstens normer:

”Marias minnen var som filmremsor, hon tyckte att hon kunde välja ut dem och spela upp dem i

sitt inre, snabbspola eller frysa bilderna i svidande detaljskärpa.” Till skillnad från Laura följer181

romanen inte Marias konstnärliga utbildning, först vid romanens slut beger sig Maria till England

för att studera konst. Ändå börjar hon i likhet med Laura allt eftersom i allt högre grad låta

konsten influera hennes perception. Marias blick skiljer sig emellertid från Lauras i och med att

hon gärna betraktar sin omgivning som motiv för målningar. På samma sätt som hon har

förmågan att frysa bilderna i sitt minne kan hon se på sin omgivning som en statisk bild och hon

181 Palm 2016, s. 133.
180 Palm 2016, s. 366.
179 Palm 2016, s. 411.
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observerar noggrant detaljer och olika perspektiv. Hon omformar det hon observerar enligt

målarkonstens struktureringsprinciper. Detta blir i allt högre grad en del av Marias

synupplevelser allt eftersom hennes berättelse framskrider. Till en början lägger hon märke till

former och dimensioner när de står framför geoglyfen i Uffington och vid Stonehenge börjar hon

dessutom begrunda färgernas karaktär och förgrundens relation till bakgrunden. ”Tänk om man

kunde… hur skulle det kunna gestaltas, stenarnas täta former mot landskapets öppna, böljande…

nej, det gick inte, hon ville inte ens tänka på det. Men när hon klev över repet och gick mot

Martin såg hon hela tiden färger och former: färger och former; förbjudet.” Nära slutet av182

syskonens resa bestämmer sig Maria, efter ett besök till skogen Whistman’s Wood, att hon

faktiskt ska försöka måla, att hon faktiskt ska hänge sig till konsten. När hon befinner sig i

skogen kulmineras Marias associationer till bildkonsten och hennes konstnärliga impulser blir så

starka att hon inte kan ignorera dem längre. När Maria stiger in i skogen erfar hon känslan av att

korsa en gräns och hon känner hur hon förändras vid inträdet.

Fotografierna kunde inte göra platsen rättvisa; hon blundade och såg skogen igen, trädens former och alla

nyanserna av grönt och gult och brunt. Plötsligt visste hon: jag vill måla den där skogen. Måla det som

skedde där. Jag måste försöka.183

Den tidigare rädslan hon kände inför målarkonsten när hon stod vid The White Horse och

Stonehenge finns inte längre där. Maria har utvecklats från att låta sig formas av andra, liksom

arkitekturen, och Maria som arkitekt hela tiden måste ta hänsyn och underordna sig andra, till en

konstnär som ser världen och skapar på sina egna villkor. Genom konsten och genom hennes

ikoniska projicering belyser Maria sin egen situation och kommer till insikt om vem hon är.

183 Palm 2016, s. 337.
182 Palm 2016, s. 148.
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Samspelet mellan konst och litterär text

Jag har hittills analyserat romanens innehållsmässiga diskussion om konst och det

konstfilosofiska frågor som ställs genom romanens rollfigurer, samt hur konst utgör en del av

Palms litterära språk utifrån en intermedialitetsteoretisk analys. I denna del kommer jag att pröva

dessa delar mot varandra för att undersöka hur de samverkar och förenas med varandra, detta

delvis mot en bakgrund av Eykmans subgenre målarroman, i vilken han beskriver att en målare

och dennes konst är inbäddad i en komplex språklig helhetstanke och del både handling, tid,

karaktärer, teman, idéer och tankar. Jag vill till en början pröva Gainsborough mot Eykmans teori

och undersöka hans konst och konstnärskap som en del av romanen både innehållsmässigt och

formmässigt innan jag går vidare och analyserar konst på ett mer övergripande plan.

Gainsborough och målarromanen

Trots att Gainsborough sedan länge är död när Laura för första gången stöter på hans målning,

och därmed av naturliga skäl inte är med i romanen, så är hans konst ständigt närvarande.

Framförallt är den första målningen, ”The Painter's Daughters Chasing a Butterfly”, närvarande

genom romanen. Målningen genomsyrar både berättelsen på ett innehållsmässigt plan och är en

del av romanens formmässigt. Första gången Laura ser målningen utgör beskrivningen av den en

typisk ekfras, men målningens förekomst i romanen omfattar mycket mer än vad som ryms inom

termen ekfras. Gainsboroughs målning görs till ett tema, och idé och en känsla, vilken hela

romanen grundas på. Jag framhåller att Palm i sin roman försöker att i både stil och handling

närma sig målningen och att romanen går att läsa som en enda lång ekfras av ”The Painter's

Daughters Chasing a Butterfly”.

Första gången Laura betraktar tavlan kan hon se sig själv i den, hon är på en och samma

gång systern som sträcker sig efter fjärilen, nyfiken och full av iver, och systern som vaksamt

och något skrämd drar systern tillbaka. Denna känsla Laura får när hon betraktar målningen

försöker Palm låta utgöra en del av både Lauras och Marias berättelser. Romanens tematik byggs
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på denna sinnesstämning och de tema som syns i Gainsboroughs målning. Palm försöker fånga

känslorna i tavlan i ett narrativ. Både Laura och Maria brottas med känslor av tillhörighet, av

begär och längtan men samtidigt är de rädda att följa sina drömmar och hålls tillbaka, både av

andra personer och av sig själva. Båda karaktärerna är splittrade, Maria beskriver till och med sig

själv vid ett tillfälle som två olika personer. Genom deras livsberättelser och deras jämförbara

scenarion återger Palm tavlan och sätter ord på sinnesstämningen och associationer som väcks

inom betraktaren av tavlan.

Gainsboroughs egna livsöde görs även till en del av berättelserna dels genom Lauras

studier av honom men även genom parallellerna mellan honom själv och Lauras far samt mellan

hans döttrar och Laura och Maria. Gainsborough och hans döttrars liv reflekteras i romanens

rollfigurer. Skildringen av Marias och Lauras liv och analogin till systrarna Gainsborough ger en

bild av dem som otroligt begränsade och underordnade sin far och hans konstnärskap. När Laura

reflekterar över deras liv beskriver hon dem som fast i den värld i vilken deras far placerat dem

”Vi slapp ut ur bilden – men de, Gainsboroughs döttrar, blir kvar i sin fars målning för evigt. Och

jag förstår med ens varför Mollys blick är så bottenlöst sorgsen.” Att placeras inom en ram av184

sin far är en del av både Marias och Lauras berättelser, och Laura låter även senare i sitt liv sin

son forma hennes liv på ett liknande sätt som hennes far gjorde. Marias pappa är inte faktiskt

närvarande men han formar hennes liv genom sin frånvaro och genom att han placerar konsten

högre än sina egna barn. Lauras far är även han till viss del, om än omedvetet, beredd att offra

Laura i ett försök att efterlikna sig själv vid Gainsborough och genom att placera Laura i

Gainsboroughs döttrars ställe. Palm har i sin roman inte bara gestaltat Lauras och Marias liv utan

hon ger även en indirekt inblick i Gainsboroughs liv och konstnärskap.

Eykman karaktäriserar målarromanen som en möjlighet för en författare att ”säga något

om tavlorna utan att hänfalla åt att efterlikna bilderna.” I Målarens döttrar är Gainsborough185

själv och tavlan ”The Painter's Daughters Chasing a Butterfly” inlindade i de båda

huvudkaraktärernas berättelse. De är, utan att vara med i berättelsen, integrerade i både språk,

handling och kanske framförallt en känsla och en tanke, eller som Eykman förklarar det; en

komplex helhetstanke. Den litterära bildtransformationens problem, vilken Lund beskriver som

185 Eykman 2003, s. 129.
184 Palm 2016, s. 405.
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en fundamental skillnad mellan att avläsa en bild och att läsa ord har Palm försökt överkomma

genom att bygga en bro mellan dem. Hon har omvandlat Gainsboroughs liv och hans målning186

till en berättelse och gjort dem levande genom det litterära språket, delvis genom att sätta ord på

de associationer som verket och konstnären framkallar.

Konsten och existentiella frågor

I inledningen till denna uppsats beskrev jag Målarens döttrar som en berättelse fylld av

existentiella frågor och sökande efter tillhörighet i anknytning till en konstnärstematik. Vidare

har jag i analysen redogjort för hur Lauras och Marias både geografiska och inre resa gestaltas

och hur konsten blir ett medel för deras självförverkligande och för dem att finna gemenskap.

Gemensamt för huvudkaraktärerna är att konst driver dem mot något; konsten skapar relationer

och framkallar gemenskap likväl som ensamhet, den fungerar som identitetsskapande. I mötet

med olika konstnärer och olika perspektiv på konst reflekterar både Maria och Laura över

samhörighet och sin egen plats i relation till dessa. Denna existentiella fråga som konsten

framkallar framkommer både genom den konstfilosofiska diskussionen som båda rollfigurerna

brottas med och genom det litterära språket. Palm låter diskussionen flyta ut i texten och bli en

del av det litterära språket.

Ett avsnitt i romanen där den innehållsmässiga diskussionen och de bildtransformerande

greppen glider ihop är den ikoniska projicering som framhäver Lauras möte med en modern

konstsyn. Fram till detta ögonblick har Laura nästan uteslutande varit i kontakt och skolats i

enlighet med en traditionalistisk konstsyn genom studierna med hennes far. Hans död och Lauras

flytt till London innebär emellertid ett nytt skede i hennes liv och ett nytt perspektiv på konst att

förhålla sig till. I den ikoniska projicering som utspelar sig i St. James’s Park upplever Laura sin

omgivning som en tavla, och inte nog med det, hon upplever sig själv som en del av tavlan.

Laura går in i sin egen ikoniska projicering och blir en del av den samtidigt som hon betraktar

scenen utifrån. Hon ser sig själv ur ett dubbelt perspektiv, som om hon vore uppdelad i två

186 Lund 1982, s. 28.

75



personer. Hennes projicering ger uttryck för hennes existentiella situation och blir en avbild av

hennes känslor och sinnesstämning. I mötet med modern konst påbörjas en slitning och ett

växelspel mellan den traditionalistiska konstsynen och modernismens konstsyn. Denna konflikt

mellan de två olika skolorna som utspelar sig inom Laura syns i det splittrade perspektivet i

hennes ikoniska projicering av St. James’s Park. Med både en konstfilosofisk diskussion och

genom att applicera bildstrukturer på texten kommenterar Palm Lauras inre kamp och ställer

frågor om tillhörighet. Båda delar görs till ett element i Lauras väg mot självförverkligande.

Lauras fars ikoniska projicering av henne och försök att göra deras liv till en imitation av

Gainsborough och hans döttrar är ännu ett exempel på hur den konstfilosofiska diskussionen blir

en del av Palms litterära språk. Genom att placera Laura i en pastisch av Gainsboroughs målning

försöker han forma Laura efter sin egen vilja och utifrån sin egen idealistiska konstsyn. Han

använder konsten som medel att styra sin omvärld och som ett sätt att se världen på sättet han

önskar att se den. Laura beskriver långt senare situationen som att de var spelpjäser på ett bräde.

Lauras fars idolisering av Gainsborough och hans konst utgör en stor del av hans

traditionalistiska konstsyn och han låter den utgöra grunden för sin uppfostran av Laura. Laura

som konstnär platsar inte i denna konstsyn dels för att Gainsboroughs döttrar inte målade och

dels för att hon är kvinna.

Denna fråga om vem som är konstnär och vem som inte är det återkommer flera gånger i

berättelserna, kanske framförallt i Marias men även i Lauras, vars syster frågar henne om varför

hon aldrig blev konstnär. De olika konstnärerna de båda kvinnorna möter ställs mot varandra och

deras konstnärskap samt deras perspektiv på konst jämförs med varandra. Det är emellertid

intressant att både Laura och Maria, åtminstone till en början, inte ser sig själva som konstnärer.

Gainsborough, vars blick beskrivs som en så stor del av hans konstnärskap delar denna förmåga

med både Maria och Laura. Alla tre har en benägenhet att applicera bildstrukturer på sina

synupplevelser. Maria beskriver vid ett tillfälle innebörden av att vara konstnär som ett

förhållningssätt, ett perspektiv och ett sätt att leva. I sin recension av romanen redogör Larsson

för att Marias oförlösta målare frigörs men jag vill påstå att Palm även anspelar på att Laura är en

konstnär, eller att hon åtminstone har en konstnärssjäl i lika hög grad som de övriga

konstutövande konstnärerna i romanen. Både hennes och Marias visuella känslighet gör att de
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lever genom konstens uttrycksformer och använder konsten både som ett sätt att uttrycka sig och

som en avspegling av deras inre. Palm roman blir delvis en undersökning av konstnärsbegreppet

och hur det utvecklats med tid, delvis en reflektion över vem som är konstnär.

Marias önskan att hänge sig konsten och att bli konstnär, liksom hennes svårigheter i hur

hon ska förhålla sig till den institutionella konstsynen, görs tydliga i både i romanens ekfraser

och i Marias ikoniska projiceringar. Maria försöker närma sig konsten både bildligt och

bokstavligen i sin berättelse. Hennes behov att röra vid konstverket som de besöker och betraktar

längs vägen och bli en del av konstverket tyder på ett begär att ta del av konstens värld. Bilden

som Palm gestaltar av Maria som sträcker ut handen för att röra vid konstverken utgör en

avspegling av hennes känslor om att vilja bli konstnär. Hon vill se sig själv som konstnär och

brottas med den institutionalistiska konstsynen. Efter sitt besök vid Stonehenge börjar Maria

betrakta sin omgivning som motiv för målningar och ju närmare hon kommer en acceptans av

konsten desto tydligare och mer frekventa blir hennes ikoniska projiceringar. Till en början erfar

hon endast förnimmelser av målningar i sin omgivning; böljande former och färger, men under

besöket i Whistman’s Wood och hennes upplevelse av att korsa en gräns ser hon formerna och

nyanserna tydligare är någon gång tidigare. Hon iakttar barkens veck och mossans gröna

mjukhet, ljuset som silar genom lövverket och ormbunkarna som växer mellan de stora stenarna.

Det är efter detta ögonblick och efter att Maria bestämt sig för att hon ska måla skogen som

insikten om att resans mål aldrig varit att finna sin pappa infinner sig. Maria inser att hon sökt ett

annat sätt att leva och att det innebär att acceptera sin pappas val att lämna dem för konstens

skull, då det varit en del av hans konstsyn. Dessa två ögonblick av klarhet sammanfaller och

framhäver båda två Marias utveckling och framsteg.

Genom romanformen och genom de båda kvinnornas livsberättelse illustrerar Palm inte

bara en resa genom olika konstsyner och ställer dem mot varandra, utan hon väver även in

konstmotivet som sammanvävd med den mänskliga erfarenheten. Både Morse i sin studie av

Vonneguts Bluebeard och Lund i sin analys av Albertetrilogin beskriver konsten som ett medel

för att tolka karaktärernas inre. Både i mötet med olika konstsyner och genom att projicera

bildstrukturer på sin omgivning studerar Laura och Maria sig själva. Palm låter både den

begreppsliga diskussionen och det litterära språket fungera som ett uttryck för karaktärernas
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existentiella situation. Bildkonsten och den begreppsliga diskussionen görs levande i romanen

både genom Palm litterära språk men även genom berättelsen. Palm får i romanformen utrymme

att på ett målande sätt skildra och definiera konst.
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Sammanfattning och slutdiskussion

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur konst på olika nivåer är verksamt i Anna-Karin

Palms Målarens döttrar, och hur konst utgör en del av romanens innehåll och form. Mina

utgångspunkter har dels varit konstfilosofiska och dels intermedialitetsteoretiskta. Jag har

uppmärksammat att ur båda dessa perspektiv spelar konst och konstnärskap en

identitetsskapande roll. Målarens döttrar enligt min mening, är en reflektion och en

undersökning av betraktandet och upplevelsen av konst i korrelation med personlig utveckling.

Romanen följer konstnärsromanens tradition. Palm porträtterar både verkliga och fiktiva

konstverk och skildrar både uppdiktade och existerande konstnärer. Den miljö som återges och

utforskas är i allra högsta grad en konstnärlig sådan och de teman och situationer som Palm

återger är påfallande enhetliga med litteraturen inom genren. I uppsatsen analyseras Målarens

döttrar inte bara som konstnärsroman utan även mer specifikt med det Eykman kallar

målarromanen, en subgenre som han utvecklat mot bakgrund av begreppet konstnärsroman.

Anna-Karin Palm lindar in Thomas Gainsborough och framförallt hans målning ”The Painter's

Daughters Chasing a Butterfly” i en väv, vilken innefattar romanens handling, dess språk och

dess känsla och intryck. Med karaktärernas livsberättelser och med sitt litterära språk återger

Palm målningens anda och stämning, samt de associationer som tavlan väcker.

I uppsatsens inledning ställdes tre stycken forskningsfrågor. Den första frågeställningen

handlade om den begreppsliga diskussion om konst och konstnärskap som romanen indirekt

diskuterar genom sina rollkaraktärer. Genom romanens rollfigurer för Palm diskussioner om

begreppet konst och om konstnärskap på en konstfilosofisk nivå. Romanen lyfter fram olika

konstformer och en konsthistoria med en konstvärld som sträcker sig över omkring 100 år.

Gestaltningen av de olika konstsynerna och konstnärskaraktärerna är mångfacetterad och de inte

bara jämförs med varandra utan de utgör en undersökning av konsthistorien och en resa genom

olika konstformer. Mot en konstfilosofisk bakgrund visade uppsatsens undersökning att

romanens huvudkaraktärer, Laura och Maria, som båda brottas med olika konstsyner och med

frågor om vad det innebär att vara konstnär. Laura tvingas först att förhålla sig till

traditionalismen genom sin far och sedan till modernismen genom sin son, som fostras inom den
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modernistiska skolan. Laura själv kan inte placeras i någon av dessa skolor, men hon använder

dem i sin existentiella utveckling. Genom att förhålla sig till dessa två konstteorier leds hon fram

till att hitta sitt eget uttryck, som grundar sig hur konst får henne som betraktare att känna sig.

Maria tvingas även hon på sätt och vis förhålla sig till sin fars konstsyn. Hon närmar sig olika

sorters konst med ett öppet sinnelag, men faderns svek och hans övertygelse att konsten fodrar

offer hamnar i konflikt med hennes perspektiv på konst. Maria känner sig begränsad och

instängd, vilket går ut över och gör hennes konstsyn snävare än vad den faktiskt är. När hon i

slutet av sin berättelse lär sig acceptera de val hennes pappa gjort kan hon fullt ut ta del av den

institutionella konstsyn som ligger rätt i tiden för den värld hon växt upp i.

Hur konstsynen förändras över tid belyses i synnerhet i mötet med olika konstnärer i

romanen. Genom konstnärerna i Lauras berättelse visar Palm en tydlig förändring i

konstruktionen av konstnärsfiguren. Hon illustrerar en konstnärlig maktbalans och beskriver

genusdimensioner som utgör en del av det traditionella konstnärsbegreppet. Genom att ställa

traditionella konstnärer och moderna konstnärer mot varandra prövar Palm dem mot frågor om

konstnärskap och konstnärsrollen. I slutet av Marias berättelse upplöses konstnärskaraktären och

frågan om vem som är konstnär blir redundant. Konstnären kan inte längre karaktäriseras, utan

vem som helst kan vara konstnär.

Min andra frågeställning rörde Palms litterära språk och hur hon skriver om den

konstnärliga bilden. Gemensamt för huvudkaraktärerna är att konst driver dem mot något,

konsten i romanen skapar relationer och framkallar gemenskap likväl som ensamhet. Den för

dem ut på en resa och framkallar begär och en längtan. Genom ekfraser och ikoniska

projiceringar illustrerar Palm hur konst påverkar och förändrar rollgestalterna. Den väcker

känslor och passioner. Palm låter betraktandet av konstverk och karaktärernas ikoniska

projiceringar belysa deras upplevelse av deras livssituation och illustrerar med hjälp av deras

betraktande av konst och deras konstnärliga synupplevelser existentiella tankar och tendenser.

Men ögonens hjälp formar de sin omgivning och kommer till insikt om det egna subjektet.

Genom ekfraser och ikoniska projiceringar illustrerar Palm huvudkaraktärernas sätt att se på

världen, Marias önskan att ge sig hän till konsten, Lauras utanförskap och strävan efter

emancipation, samt Lauras fars begär att efterlikna Gainsborough. De bildtransformerande
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styckena i romanen blir ett medel att belysa förändringen inom romankaraktärerna och föra

narrativet vidare.

Uppsatsen visar att romanen inte bara innehåller typiska ekfraser av fiktiva och reella

konstverk utan även att romanen på ett plan fungerar som en enda lång ekfras av Thomas

Gainsboroughs målning av sina döttrar ”The Painter's Daughters Chasing a Butterfly”.

Målningen som förekommer tidigt i romanen förebådar berättelsens handling; de kluvna

huvudkaraktärernas dilemman och sökande ur sin isolering och ur den plats i vilken de placerats

i av sin far. Motivet i konstverket levandegörs och en hel värld byggs upp runt omkring det. I

uppsatsen diskuterar jag hur Palm tänjer på gränserna för vad som ryms inom begreppet ekfras

och hur romanen uppmanar till frågor om var gränsen för termen går.

Den tredje och sista frågeställningen handlade om hur den innehållsmässiga diskussionen

och den intermediala bildtransformationen samverkar. Uppsatsen visar att Palm väver in

konstmotiv i både text och handling och låter dem samspela för att skapa ett målande porträtt av

Lauras och Marias existentiella situation. Den konstfilosofiska diskussionen som karaktärerna

ger uttryck för, i samband med romanens ekfraser och ikoniska projiceringar illustrerar

gemensamt den konflikt som råder inom de båda huvudkaraktärerna. Marias rädsla och längtan

efter konsten manifesteras i hennes kamp med den institutionella konstsynen, samt i hennes sätt

att närma sig konstverk, medan Lauras sökande efter tillhörighet, som delar henne i två olika

personer, yttrar sig i motsättningarna mellan den gamla och den moderna skolan och genom att

hon frekvent blir en del av både ekfraser och ikoniska projiceringar, i vilka hon samtidigt är den

betraktade och den som betraktar.

Målet med min undersökning har varit att studera vad romanen säger om begreppet konst,

vad det inbegriper, egenskaper och värde samt hur skapandet av konst och betraktandet av konst

kan bidra till personlig utveckling och känslor av samhörighet. Jag har funnit att konstens

inflytande på texten är långt mer djupgående än endast beskrivningar av konstverk. All

konstnärlig tematik och alla element i texten samverkar för att ge en helhetlig bild av

romangestalternas självförverkligande.
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