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Föreliggande uppsats studerar Friedensreich Hundertwassers (1928-2000) organiska/vegetativa
arkitektur, begränsad till utvalda signifikativa arkitekturelement på fyra olika bildnivåer, från
översiktsbild till en avgränsad del av ett mindre utrymme. Den byggnad som avses är kvarteret
Die Grüne Zitadelle i Magdeburg, Tyskland. Uppsatsen är tudelad i den meningen att den utgår
ifrån nämnd arkitektur och analyseras/syntetiseras enligt Erwin Panofskys ikonologiska metod. Ur
denna första analys framvaskas relevanta dikotomier, en metod som i sin ursprungliga form är
Heinrich Wölfflins komparativa. Dock jämförs inte Hundertwassers verk genom epokskiljande
stilfaktorer, utan genom jämförande med en konstnär som enligt tidigare forskning anses vara
närliggande Hundertwasser. Denne arkitekt är Antoni Gaudí (1852-1926), verket för analysen är
Casa Milá i Barcelona i Spanien. Syftet med uppsatsen är att genom dikotomierna experimentellt
jämföra arkitekterna och deras verk, och forskningsinriktningen ligger i att urröna om
dikotomierna kan blottlägga insikter om skillnader och/eller likheter som annars kunde varit svåra
att identifiera. Resultatet visar att arkitekterna tolkat filosofin på delvis lika och delvis olika sätt.
Sammanfattande har Hundertwasser ett betydligt mer individualiserat formspråk avseende de
signifikativa arkitekturelementen. Oavsett om den dubbla metoden tillför nya kunskaper eller inte,
torde dikotomierna kunna fungera som stöd för arkitekturanalyser och som hjälp vid
konstreflektion.

Nyckelord: Friedensreich Hundertwasser, Antoni Gaudí, arkitektur, Erwin Panofsky,
Heinrich Wölfflin, ikonologi, jämförelse, komparativ, Casa Milá, Die Grüne Zitadelle.
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1. INLEDNING

Föreliggande uppsats är min tredje konstvetenskapliga där kulturyttringar i tre dimensioner
analyseras. B-uppsatsen avhandlade rondellkonstverket Vridning som står vid Kalmars södra
infart, skapat av konstnären Anders Lönn.1 C-uppsatsen avhandlade två avgränsade delar av
Alnarps rehabiliteringsträdgård med syftet att koppla ihop trädgårdarnas form med politiska
ideologier och kognitiva föreställningar, samt att jämföra den formella och informella
trädgården med varandra i samma avseende.2 Uppsatsen på avancerad nivå avser att avhandla
Friedensreich Hundertwassers (1928-2000) arkitektur.
Den gemensamma nämnaren för mina två tidigare texter är metoden, d v s att verken
analyserats med Erwin Panofskys ikononologiska metod. Därmed har jag avslöjat mitt
intresseområde, d v s att sträva efter förståelse för konstvetenskapliga kulturyttringar genom
det kulturhistoriska forskningsfältet, d v s där kontexten vägs in i verket som vore det en del
av det. Det tredje steget i Panofskys ikonologi som bygger på syntetisk intuition kräver att
man gräver breda tvärvetenskapliga gropar i sitt tillgänglia material.3
Genom ett spontant uppkommet komparativt inslag i uppsatsen avseende den formella
Entréträdgården och den informella Skogsträdgården i Alnarp skapades i uppsatsen på
kandidatnivå ytterligare en metoddimension, d v s Heinrich Wölfflins som ursprungligen
utvecklades i syfte, att genom ett antal faktorer, jämföra måleri från renässansen med måleri
från barocken.4 Metoden introducerades som sagt implicit i uppsatsen, varför intentionen i
föreliggande uppsats är att pröva en anpassad version av metoden och diskutera den och
resultatet av den explicit och undersöka om den tillför, och i så fall vad den tillför, Panofskys
metod.
Efter en skulptur och en trädgård, tyckte jag att det skulle vara intressant att titta närmare på
ett arkitektoniskt material, och eftersom jag länge velat fördjupa mig i Friedensreich
Hundertwassers arkitektur, föll det sig naturligt att välja ett verk av honom. Han föddes i
Österrike 1928 och slutade sina dagar i Nya Zeeland 2000. Däremellan levde han ett rikt och
lyckligt liv, bland annat på sin båt under många år. Hans främsta kännetecken är i korthet att
han levde som han lärde, d v s efter sin filosofi, vilket arkitektoniskt innebar att verken
konsekvent lånade naturens vegetativa former.

1.1 Forskningsöversikt
Det finns mängder av forskning och litteratur om och av Hundertwasser. Hans kontroversiella
idéer både i bild och text har fascinerat både det konstvetenskapliga etablissemanget och
folket i övrigt. Museum har inrättats och hemsidor slagit upp sina virtuella portar.5 Ett
snabbsök på LIBRIS med sökordet ”Hundertwasser” ger 38 titlar, 16 på tyska, tio på engelska
1

Carina Agrell. Vad är det för skillnad på en pinne? Ikonologisk analys av rondellkonstverket ”Vridning” av
Anders Lönn. (B-uppsats, Högskolan på Gotland, 2007)
2
Carina Agrell. Formträdgården – befriad från politisk skuld och kognitiv skam. Ikonologisk analys av
rehabträdgården i Alnarp. (C-uppsats, Högskolan på Gotland, 2008)
3
Erwin Panofsky. Studies in Iconology- Humanistic Themes in the Art of the Renaissans. s.3-17 (Icon Editions,
1972)
4
Heinrich Wölfflin. Principals of art history, 1915. Fernie, Eric (red). Art history and its methods – a critical
anthology (Singapore: Phaidon Press limited, 1995)
5
http://www.hundertwasser.de/index_en.php
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och sex på svenska, en på danska, en på japanska plus några till. Det är ingen tvekan om att
intresset för Hundertwassers verk och filosofi har spridits över världen på grund av hans
intressanta sätt att se och tolka densammt. Hundertwassers egna titlar har ofta uppdraget att
öka förståelsen för det filosofiska perspektivet.6 Hundertwassers konstnärsskap har
avhandlats av t ex Harry Rand som är curator på det Amerikanskt historiskt nationalmuseum
och har skrivit om Hundertwasser och hans konstnärsskap med fokus på personens och
verkens oskiljaktlighet. Författarens och konstnärens dialoger skapar en omedelbar och
autentisk kontakt för läsaren.7 Även Pierre Restany har bidragit till ökad förståelse för
Hundertwasser genom sin nära kontakt med Hundertwassers vardagsliv, vilket genererat
närbilder och ”närtexter”.8 Det finns även analyser av speciella projekt, t ex har Silvia
Helperin skrivit om Hundertwassers uppseendeväckande hyreshus i Wien, som liksom Die
Grüne Zitadelle har Hundertwassers genomarbetade och välförankrade filosofi som grund.9
En rykande färsk studie av Orla Wade som jämför Hundertwassers och Antoni Gaudís
arkitetektur finns också bland den tidigare forskningen, en analys som pekar på arktiekternas
signifikanta samhällspåverkan.10

1.2 Forskningsinriktning
För mig personligen är det konstnärens, designerns eller arkitektens, av känslor och
upplevelser genererade, preferenser i skapandet som fascinerar och som är fundamentet till
föreliggande uppsats. Den medvetna aspekten av skapandet är väl dokumenterad, särskilt
genom Hundertwassers egen filosofi. Men vad kan finnas programmerat i den kod som verket
utgör avseende konstnärens omedvetna påverkan av inre, mellanmänskliga och samhälleliga
upplevelser?
Det är också funderingar på definitioner av fenomen som genererat en mängd frågor kring den
konstnärliga kulturyttringen. Vad är Hundertwassers arkitektur? Vad är den inte? Filosofer
som Jaques Derrida och Michel Foucault har ägnat sig åt den språkliga representationen och
båda med varsin utgångspunkt satt fingret på att nyckeln till förståelse för fenomenet ligger i
jämförelsen, i skillnaden. Derrida menar att något kan bli närvarande endast i förhållande till
”något annat”, det blir synligt som närvarande genom att detta ”andra” finns på plats för att
skapa skillnaden. Vår nutid är t ex därför närvarande och kan analyseras eftersom vi kan
relatera den till det förflutna.11 Michel Foucault menar å sin sida att skillnaderna finns i sätten
att tänka, t ex blir historien synlig genom brytningen och jämförelsen genom upptäckten av
skillnaden mellan kulturer och epoker.12

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet är således utröna om en kombination av Panofskys ikonologiska analys/syntesmetod
och en anpassad variant av Wölfflins komparativa metod kan tillföra nya resonemang kring
Hundertwassers arkitektur och de arkitekter han jämförs med. Min drivkraft är att undersöka
6

Friedrich Hundertwasser, & Pierre.Restany. Hundertwasser (Köln: Taschen, 1998)
Harry Rand . Hundertwasser (Köln: Taschen, 2003)
8
Restany Pierre. Hundertwasser : the painter-king with the 5 skins : the power of art. (Köln: Taschen, c1998)
9
Silvia Helperin. Hundertwassers hyreshus i Wien (Viken: SEochGE, 1997)
10
Orla Wade. Antoni Gaudí and Freidensreich Hundertwasser – Imagination and creativity, similarities in
architectural style. (Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr Müller, 2009)
11
Fredrik Miegel, & Thomas Johansson. Kultursociologi. s. 203. (Lund: Studentlitteratur, 2002)
12
ibid, s. 207.
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de komplexa och sammanflätade faktorerna genom nämnda metoder för att utröna om, och i
så fall på vilket sätt de överensstämmer med, motsäger och/eller kompletterar varandra.
Ur ett helhetsperspektiv är metoden snarast experimentell. Den utgår visserligen från
Panofskys ikonologi men de dikotomiska begreppsparen som vaskas fram ur den första
metodologiska delen behöver inte ha, men kan ha, överenstämmelse med Wölfflins begrepp.
Istället kan de vara både konkreta och abstrakta. Jämförelsen mellan verken står inte heller
som i Wölfflins originalmetod, mellan två olika stilepoker, utan istället mellan sammanlagt
fyra objekt utan hänsyn till tidpunkt för uppförandet. Det är snarare de idémässiga fundament
som objekten vilar på som jag föreställer mig skulle kunna framträda i nytt ljus med hjälp av
relevanta begrepp.

1.4 Avgränsning av utgångspunkten för analysen
Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwassers produktion av arkitektoniska idéer är
mycket omfattande. Det är därför nödvändigt och också troligen mer belysande att fokusera
på ett objekt. Valet föll på kvarteret Die Grüne Zitadelle i Magdeburg, byggt 2003-2005, d v s
efter Hundertwassers bortgång 2000. Orsaken till valet är att verket omfattas av en unik
trädgård och att den officiella hemsidan menar att människor upplever glädje i kontakten med
arkitekturen. För att kunna genomföra jämförelserna med andra objekt gjordes ytterligare en
begränsning. De arkitektoniska elementen begränsades till de som omfattades av fyra olika
bildnivåer, valda av dess kameraperspektiv, från övergripande till mycket detaljerade.
Sammanfattningsvis är således analysen begränsad till utvalda delar av byggnadens exteriör
som fokuseras genom fyra olika bildnivåer. En ideologiskt närliggande arkitekt, Antoni Gaudí
har med sin byggnad Casa Milá därefter jämförts med hjälp av samma bildnivåer.
1.5 Metod
Erwin Panofskys ikonologiska metod innebär att analysen genomförs i tre steg, varav det
tredje är syntetiserande. Det första steget, det pre-ikonografiska innebär att konstverket
beskrivs till sitt yttre, d v s det ögat omedelbart registrerar. Den andra nivån, den
ikonografiska, djupnar analysen och sätter konstverket i relation till typhistoriska
sammanhang, som kan beskrivas som de kulturbärande objekt i omgivningen som är synliga
för ögat och bygger på ”kunskap om hur specifika teman eller begrepp (concepts) under
varierande historiska omständigheter uttrycks genom objekt och händelser”.13 Enligt
Panofsky gäller det att på denna nivå vara förtrogen med vanor och traditioner inom en viss
kultur. Den tredje nivån slutligen, den ikonologiska, analyserar med kännedom om den
kulturhistoriska kontexten, men på ett abstrakt plan, kopplat till mellanmänskliga aktiviteter
bundna till kommunikation och möten, till klass och genus och som på ett sammanflätat och
komplext sätt följer med mellan generationerna utan att vi många gånger är medvetna om det.
Enligt författaren är det på denna nivå inte konstverket självt som ska analyseras utan snarare
det fenomen som konstverket är ett symptom för. 14 Uppsatsens ambition är att lyfta upp dessa
aspekter i kulturen till den medvetna nivån.
Boströms tolkning av Panofskys ikonologi, föranleder mig att uppfatta uppsatsens sista
nivådjup som att den ska övergå från analytisk sönderdelning till syntetisk sammansättning,
och för detta ändamål ska konstverket tolkas, inte analyseras. Föreställningar om samhällets
13

Boström, Hans-Olof. Panofsky och ikonologin (Karlstad: Karlstad University Press, 2004), s.12ff
Erwin Panofsky. Studies in Iconology- Humanistic Themes in the Art of the Renaissans. s.3-17 (Icon Editions,
1972)

14
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inverkan på skapandet av konsten, men också konstverkets samhälleliga påverkan beskrivas
genom den tvärvetenskapliga kunskap som författaren till föreliggande uppsats har tillgänglig.
Dessa föreställningar, uppkomna genom känsla och/eller logik är inte så lättillgängliga som de
referenser vi kan se med blotta ögat. Det vi väver in i konstverket är inte bara av medveten
art. Medvetandets storleksrelation till det omedvetna är inte till det medvetnas fördel,
medvetandets minimala bandbredd orsakar att det mesta av det vi tar emot med våra fem
sinnen är mycket begränsat.15 Att fiska i de vatten som normalt inte sätts i samband med
konstvetenskap är ett sätt att hämta upp osynliga men rimliga samband. Mina kunskaper och
associationsbanor blir det som väljs ut för syntesen, men genom den konstruktivistiska teorin
om att människor på samma gång är orsaken till och resultatet av det samhälle som hon verkar
i, är förstås även jag skapad av samhället liksom att jag varit med att skapa det.16 Detta
förhållningssätt genererar således ändå en kollektiv referensram, som kan sägas vara mer eller
mindre giltig för människor i allmänhet.
Carl Gustav Jung, företrädare för psykoanalysens andra generation, föreställer sig ett
kollektivt omedvetet, där s k arketyper, d v s sinnebilder avseende olika karaktärer och
egenskapsbärare som är gemensamma för oss alla, förenar oss som vore det ett bildspråk vi
alla har förmågan att fördjupa oss i. Sömnen är ett sinnestillstånd som främjar kontakten men
med arketyperna, genom drömmarna verkar vår förmåga att erfara dem gynnas. Förvisso har
arketyperna i drömmarna olika detaljbetydelse för olika individer men de bärs ändå upp av
samma fundament. 17
Men vi föreställer oss gärna att medvetandet alltid är närvarande i den skapande processen. Så
här definierar Nationalencyklopedien t ex begreppet arkitektur:
arkitektu´r, byggnadskonst. I vidare betydelse avses allt mänskligt byggande och formande av den fysiska
miljön. Arkitektur kan då innefatta trädgårds- och landskapskonst, stadsbyggnadskonst och samhällsplanering
samt även inrednings- och möbelkonst. I snäv mening syftar man på byggnader eller grupper av byggnader av
särskild betydelse eller med konstnärlig kvalitet.
Arkitektur är också en vetenskaplig, teknisk och humanistisk disciplin. Dess kunskapsområde har alltsedan
antiken ansetts övergripande i sin relation till övriga bildande konstarter, såsom måleri och skulptur, till
matematisk och geometrisk konstruktion och praktiskt byggande samt till kunskapen om mänskliga beteenden
18
och behov.

De flesta arkitekter skulle säkert hålla med om att skapandet av arkitektur är en synnerligen
medveten process, och det är naturligtvis sant; för hur ska vi kunna vara medvetna om det
omedvetna? Så fort det lämnar det omedvetnas fält övergår det med nödvändighet till det
medvetnas domäner.19 Detta självinstruerande faktum är orsaken till varför någon annan än
konstnären kan, och är ensam om att kunna, uttala sig om den omedvetna påverkan som
orsakat konstverkets slutresultat.20 Margaretha Rossholm Lagerlöf konstaterar den

15

Tor NØrretranders, Märk världen – om vetenskap och intuition (Stockholm: Bonnier Alba, 1991), s.171ff.
Per Månsson (red) Moderna Samhällsteorier (Stockholm: Prisma, 2003), s.25ff.
17
Helmut Hark, Jungianska grundbegrepp från A till Ö, (Stockholm: Natur och Kultur, 1993) s.29 ff
18
2010-05-15 Nationalencyklopedin • Kort
http://www.ne.se/kort/arkitektur
19
Lawrence A Pervin, Daniel Cervone & Oliver P John, Personality, Hoboken: John Wiley & Sons Inc (2005)
s77ff.
20
Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin (Karlstad: Karlstad University Press, 2004), s.42
16
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nödvändiga dialektiken mellan verket och mottagaren i sina resonemang i sin studie om
inlevelse:
Konstverk är estetiska objekt, de fungerar genom att bli upplevda, deras tilltal är mot en betraktare, en
mottagare. En tolkning som inte kan återskapa eller utnyttja själva mekanismen i verket kan inte heller säga
något väsentligt om det. Alltså finns ingen väg förbi subjektiviteten i tolkandet. Jaget måste användas, som ett
instrument, men är samtidigt det som hotar tolkningens trovärdighet.21

Jag har tagit mig friheten att extrahera diskussionen att omfatta även tredimensionella
konstverk och kulturyttringar, t ex arkitektur.
Vad konstnären däremot är väl medveten om, är verkets intentionalitet. Michael Baxandall
beskriver denna intentionalitet genom tre begrepp som kategoriserar bevekelsegrunderna för
ett verk, vilket kan vara både t ex en arkitektonisk konstruktion eller en målning. Begreppet
charge beskriver uppdraget, d v s i detta fall samhällets önskemål och förväntningar på
kvarteret Die Grüne Zitadelle. Brief avser de förutsättningar som ligger till grund för
projektet, t ex material som finns tillgängligt lokalt, liksom tekniska, ekonomiska och
administrativa problem och andra begränsande faktorer. Troc är vad som är passande, t ex
avseende utbytet mellan konstnär och samhälle, byteshandel på det mentala planet, kulturella
och estetiska preferenser som ligger i tiden.22 Den här typen av intentionella faktorer kommer
inte att omfattas av uppsatsen, trots att Hundertwasser var mycket medveten om sina
intentioner och dessutom hade formulerat en filosofi om skapande verksamhet. Eller kanske
snarare just därför. Det finns som tidigare nämnts mycket forskning kring Hundertwassers
konst som avhandlat de medvetna och intentionella aspekterna.
Heinrich Wölfflins komparativa metod innebär till sin ursprunliga idé att jämföra två objekt
med liknande intentioner, skapade inom skilda stilepoker, 1500-tal och 1600-tal
(högrenässans och barock). Wölfflin menade att metoden är applicerbar på vilken som helst
kulturyttring, d v s både måleri, arkitektur, skulptur mm, under förutsättning att de kan
analyseras ur de dikotomiska perspektiven.23 Verktygslådan består av fem olika dikotomiska
begrepp, vars tyngd i verket fastställs. De fem ursprungliga begreppsdikotomierna är i
sammanfattande korthet linjär/målerisk, plan/djup, sluten/öppen, helhet/delar samt absolut
klarhet/relativ klarhet. Jag har dock inte för avsikt att applicera samma begrepp på
föreliggande analys/syntes, ej heller att undvika dem.
Avsikten är således att fläta samman Erwin Panofskys ikonologiska metod med Heinrich
Wölfflins komparativa genom att söka dikotomiska begrepp ur analysen/syntesen av Die
grüne zitadelle som sedan appliceras på Antoni Gaudís Casa Milá.
För att bringa ordning i analysobjektets alla olika arkitektoniska element, föreföll det lämpligt
att fokusera på det som tycktes signifikativt för objektet. Urvalet av det signifikanta är
visserligen något godtyckligt, eftersom valet föll på de mest representativa resultaten vid en
bildgooglesökning på ”Hundertwasser grüne zitadelle”. Analysen avser således inte
arkitektoniska kvaliteter såsom funktion, rumslighet, ljusförhållanden eller axialitet, och
således ej heller förhållandet dememellan. Analysen avser inte heller att jämföra objektens
förankring i tiden, utan istället jämföra objekten sinsemellan inom ramen för de dikotomiska
begrepp som vaskats ut ur den ikonologiska analysen.

21

Margaretha Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst, s 15.
Michael Baxandall, Patterns of intention, s. 5ff
23
Heinrich Wölfflin, Principles of Art History. Eric Fernie (red) Art History and its methods, s. 135ff
22
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Ur detta kvantitativt omfattande material, valdes fyra olika kameraperspektiv, där
målsättningen var att skapa en logisk bildvandring från den stora helheten, ned till en utvald
detalj:
Bildnivå 1: Översiktsbild som visar den övergripande idén avseende förhållandet mellan
byggnaden och trädgården och dess symboliska värde. Denna bildnivå visar analysobjektet i
ett helikopterperspektiv, den bild som berättar mest om lokalisering, förhållandet mellan
byggnad och den omgivande miljön.
Bildnivå 2: Närbild av byggnad och trädgård som visar ett urval av de arkitektoniska
elementen och trädgårdens övergripande idé. Här kommer vi närmare byggnaden och dess
omgivning, och vi kan urskilja arkitektoniska detaljer, avläsa material och former, både i
enskild mening och i kombination med varandra.
Bildnivå 3: Närbild som visar några signifikanta arkitektoniska och trädgårdsrelaterade
element. Här blir kameraperspektivet än mer närgånget och avslöjande avseende material,
former och färger. Dock finns fortfarande relationen mellan byggnad och trädgård kvar, och
dessa kan således avläsas i bilden.
Bildnivå 4: Närbild som visar signifikanta detaljer i ett avgränsat utrymme. Här valdes
badrummet som representant för detaljerna. Tanken med detta är att badrummet mer än andra
utrymmen är föremål för människors preferenser, ett analytiskt lättflörtat utrymme kan man
kanske säga. Det är också funktionellt mer betydelsebärande eftersom det skapat stora
skillnader i människors vardag.
Bildnivåerna bildar utgångspunkt (länk) mellan metoderna och den experimentella
metodologiska grafiken ser ut enligt nedan:
Die Grüne
Zitadelle
Casa Milá
Bildnivå

1

Bildnivå

2

Bildnivå

3

Bildnivå

4

Ervin
Panofskys
ikonologiska
metod

Utvaskade
dikotomiska
begrepp

Bildnivå

1

Bildnivå

2

Bildnivå

3

Bildnivå

4

Heinrich
Wölfflins
komparativa
metod

Illustration 1: Grafisk framställning av metodologisk struktur.

1.6 Arkitekt/arkitekturururval
Uppmärksamheten i föreliggande uppsats faller i ett första skede på arkitekten Friedrich
Stowasser, vilket var hans födelsenamn. Som vuxen resonerade han sig fram till ett mer
passande namn som överenstämde bättre med hans personlighet. Stowasser betyder ungefär
”ett vatten” och den som har lite kännedom om denne konstnärs bildvärld skulle hålla med om
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att det känns lite ynkligt att säga så om denne estremt kreative man som levde mellan åren
1928 och 2000. Istället antog han namnet Friedenreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser.
Riegentag efter hans segelbåt som han kallat så eftersom han såg fram emot höga vågor och
överraskande vattenduschar.24 Dunkelbunt för att han såg färgerna i sina målningar på det
sättet om han kisade (se citat) . Hundertwasser betyder hundra vatten, och han ansåg att det
var en mer överensstämmande beskrivning på honom, och därom behöver inga lärda tvista.
Hundertwasser var egentligen ursprungligen konstnär i traditionell bemärkelse, d v s han
ägnade sig till att börja med främst åt måleri. Friedensreich Hundertwassers produktion av
konst och arkitektur på sociala och ekologiska grunder var mångfacetterad, men i uppsatsen
begränsad till Die grüne Zitadelle. Valet av utgångspunkt är avhängingt min fascination för
arkitektens uttalade vegetativa/organiska idéer och, ur ett modernistiskt perspektiv, filosofiskt
och reflexivt sätt att tänka kring arkitektur. 25 Hundertwasser fick därför uppleva det färdiga
resultatet av projektet, eftersom Die grüne Zitadelle stod klart först år 2005.
Hans filosofi, tankar om livet och döden, är genomtänkt och genomsyrande och omöjlig att
omfatta med några rader. Dock har han skrivit ett textstycke från 1975, där han
sammanfattande förklarar sitt förhållningssätt till de stora och små frågorna.
Citat:
HUNDERTWASSER ON HUNDERTWASSER
What does a man need in order to be happy.
Progression is retrogression and retrogression becomes progression.
My painting is, I think, completely different because it is vegetative painting.
One reason why other people do not want to paint vegetatively or want to take to a vegetative way of
life is because it begins too unpretentiously, it does not have great eclat or drum roll; on the contrary it
grows quite slowly and simply, and that does not appeal to our social order, people want instant
results based on the slash and burn principle.
I should like, and I do it too quite instinctively, to live an example, live an example to people, paint
for them a paradise that each may have, he need only grasp it.
Paradise is there, but we destroy it.
I want to show how basically simple it is to have paradise on earth.
And everything that the religions and dogmas and the various political creeds promise, is all nonsense.
And there of course I come into conflict with society which completely misunderstands that.
They believe that it is eccentricity, just a publicity stunt, but they forget that that is part of myself, that
that is my natural form of expression.
Why may a human being not do what he needs to do, like a flower.
The colourful, the abundant, the manifold, is always better than mediocre grey and uniformity.
Only those who think and live creatively will survive in this life and beyond.

One must live as though one were at war and everything rationed
Man must be careful
Must think independently, must economize
Should not waste blindly
Man must take care that the cycle functions
The cycle from eating to shitting functions naturally
But the cycle from shitting to eating is disconnected
24

Friedrich Hundertwasser & Pierre Restany. Hundertwasser . s. 42. (Köln: Taschen, 1998)
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Being happy does not depend on wealth at all
Does not depend on production
That is difficult to say.
Paintings for me are gateways, which enable me, if I have
been successful, to open them into a world which is both
near and far for us, to which we have no admission, in
which we find ourselves, but which we cannot perceive,
which is against the real world
Our parallel world, from which we remove ourselves in one respect
Yes, and that is the paradise, that is what we are in, what we are arrested in, and which some
inexplicable power denies us.
And so I have succeeded in throwing windows open
How I succeeded is difficult to explain
On no account by force, nor by calculation, nor by intelligence, nor necessarily by intuition, but
almost as though sleep-walking.
The work of the artist is very difficult, because it cannot be done by force, diligence or intelligence
I think that by strength and diligence and intelligence one can do anything else in life, but the rewards
of art are totally unattainable by these means
Therefore, by goodness even a good person, finds himself suddenly up against a barrier, he cannot get
beyond it
It is very strange, isn’t it, if a man contributes all he has, diligence, goodness, perseverance,
intelligence, everything that he has, and in spite of that he doesn’t get anywhere
What is the reason for this.
I believe, and I am absolutely certain, and therefore I believe, that painting is a religious occupation,
that the actual impulse comes from without, from something else that we do not know, an indefinable
power which comes or does not come and which guides your hand
People used to say in earlier times that it was the muse, for example, it's a stupid thing to say of
course, but it is some kind of illumination
And the only thing one can do is to prepare the ground, so that this extraterrestrial impulse or however
else one might describe it can reach you.
That means keeping oneself ready
That means eliminating the will, eliminating the intelligence, eliminating "wanting to do better",
eliminating ambition
I should perhaps like to be known as the magician of vegetation or something similar. We are in need
of magic
I fill a picture until it is full with magic, as one fills up a glass with water
Everything is so infinitely simple, so infinitely beautiful.
Venice, 197526

Slut citat.
Den arkitekt som ställs emot Hundertwasser och de framvaskande dikotomierna är som
tidigare nämnts den spanske arkitekten Antoni Gaudí 1852-1926, främst känd genom ännu
inte färdigställda katedralen i Barcelona, Sagrada Familia. Barcelona var Gaudís födelsestad,
där han också var verksam och slutligen också gick ur tiden. Jag har för den komparativa
analysen dock valt en profan byggnad, Casa Milá, ett hyreshus som uppfördes 1905-1910.
Gaudís arkitektur är också organisk och fri från stilarkitekturens alla nytolkningar.27
Hundertwasser inspirarades av Gaudís filosofi som byggde på samma naturfundament som
hans egen.

26
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1.6.1 Die Grüne Zitadelle, 2005
Bildnivå 1: Översiktsbild som visar den övergripande idén avseende förhållandet mellan
byggnaden och trädgården och dess symboliska värde:

Bild 1: Die Grüne Zitadelle i Magdeburg, Tyskland. Källa: Google Maps.
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Bildnivå 2. Närbild av byggnad och trädgård som visar ett urval av de arkitektoniska
elementen och trädgårdens övergripande idé:

Bild 2: Die Grüne Zitadelle, del av byggnad och trädgård.
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Bildnivå 3. Närbild som visar arkitektoniska och trädgårdsrelaterade element:

Bild 3: Die Grüne Zitadelle, en av atriumgårdarna i kvarteret.

Bildnivå 4. Närbild som visar signifikanta detaljer i ett avgränsat utrymme:

Bild 4: Die Grüne Zitadelle, ett av badrummen i hotelldelen.
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1.6.2 Casa Milá, 1910
Bildnivå 1: Översiktsbilder som visar den övergripande idén avseende förhållandet mellan
byggnaden och trädgården och dess symboliska värde.

Bild 5: Casa Milá från ett närliggande hustak i Barcelona

Bild 6: Portal på Casa Milás tak.

Bild 8: Casa Milás tak, med ventilationsöppningar, trappor
och skorstenar.

Bild 7: Taket på Casa Milá,
fotgraferat tvärs över atriumgården
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Bildnivå 2: Närbild av byggnad och trädgård som visar de arkitektoniska elementen och
trädgårdens övergripande idé.

Bild 9: Atriumgården på Casa Milá.
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Bildnivå 3: Närbild som visar signifikanta arkitektoniska element:

Bild 10: Trapphallen i Casa Milá

Bildnivå 4: Närbild som visar signifikanta detaljer i ett avgränsat utrymme:

Bild 11: Ett badrum i Casa Milá

18

2. PRE-IKONOGRAFISK NIVÅ
Intentionen är att på den pre-ikonografiska nivån jämföra de olika elementen på de olika
bildnivåernas visuella uppbyggnad och form. De variabler som framträder i beskrivningen
kommer att ingå bland begreppsparen i den komparativa analysen. Eftersom de är fullt
möjliga att visuellt bestämma i det närmaste helt objektivt, är analysen på denna nivå således
ytlig och hämtar referenser i ett stilhistoriskt sammanhang. Frågan som vill ha sitt svar är helt
enkelt: Vad ser vi på bilden, utan att värdera det? Vilka traditionella och nya stilar knyter
samman det vi ser på bilden med annat vi sett tidigare?

2.1 Den visuella uppbyggnaden och formen av Die Grüne Zitadelle
2.1.1 Bildnivå 1 (bild på sidan 11)
Byggnaden upptar ett kvarter, och dess konturer är oregelbundna åt alla väderstreck,
inbuktande och utbuktande helt utan symmetri eller räta vinklar, och även antalet våningsplan
varierar. Det är mycket svårt att beskriva byggnadens form med hjälp av likheter med ett
tecken, t ex en siffra eller en bokstav eller en kompination av flera sådana. Utan en bild som
referens skulle det vara i princip omöjligt att greppa dess arkitektoniska beståndsdelar. En
mycket lös beskrivning skulle kunna vara denna:
Utmed Breiter Weg är en rektangulär huskropp placerad, ca fyra våningar hög. Dock är denna
förlängd med en kvartsrund byggnadsdel som samtidigt också sträcker sig bakåt i form av en
flygel. Även mitt på rektangeln finns en flygel som sträcker sig bakåt. De båda
flygelbyggnadernas tak sluttar nedåt och är sammanlänkade med en annan
rektangulärliknande bygggnad, ca tre våningar hög, och som löper parallellt med den först
nämnda rektangelliknande byggnaden. Den sträcker sig dock inte lika långt. Istället fylls detta
hörn av kvarteret av ett skevt dominerande torn, ca nio våningar högt. Tornet är
sammanlänkat med den förstnämnda rektangelliknande byggnaden genom en tredje
flygelbyggnad, ca fem våningar hög. Det finns utöver det stora tornet ytterligare fyra
tornliknande byggnadsdelar, placerade invid flygelbyggnaderna. Mellan de tre flyglarna finns
två atriumgårdar, och en trädgård i markplan bildas genom att den första flygelbyggnaden är
indragen på tomten. Hela byggnaden är dessutom försedd med ett ”trädgårdstak”, och genom
att hela byggnaden sluttar, är det möjligt att gå från markplan till tornets platta tak genom
trädgården.
Fasaden är putsad och huvudsakligen klarrosa. Ett av de mindre tornen är vitputsat, liksom
den näst översta våningens fasad i det stora tornet. Även ”skivkupolerna” på de mindre tornen
är vitmålade, och samtliga är krönta av guldkulor. Vertikala ojämna fält i brun kulör randar
större delen av fasaden som helhet. Fönster-, dörrar-, och balkongöppningar varierar till form
och storlek. Det stora tornet har även försetts med tre ”guldträd”, tre olika stora guldkulor på
en stam av metall.
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2.1.2 Bildnivå 2 (bild på sidan 12)
När kameraperspektivet närmar sig byggnaden och grönytorna, kommer detaljerna i dagern.
Det framgår att de bruna och skeva och ojämna vertikala fälten som genomskär den rosa
fasadputsen består av keramiska oregelbundna stenar, och avslutas i rundade vinkelupprätade
”bröstvärn”. Nu framgår tydligt att fönstren har olika storlek, olika form, olika spröjsning,
men samtliga tycks ha svart färg på bågarna. Vidare har fönstren olikformade och olikfärgade
fönsterfodermarkeringar, flertalet är blå, men även någon ljusbrun kan urskiljas. Vissa är i
mitten över fönstret försedda med färgfält som till sin form liknar traditionella slutstenar i
valvbågar, flera är röda, någon är svart, någon är vit. Balkongerna är infällda i fasaden och i
ytterkanterna hålls taket upp av inbördes olikfärgade och olikformade pelare vars ytor är
keramiska. Balkongräckena är av svart tunn metall. Ett av byggnadens mindre rosaputsatde
torn är synligt och den övre kanten har något vidare diameter samt är blåmålat. Kupolen av
fyrvingad skivkaraktär är vitt, men är svartkantat, och på dess mitt ligger en tjock rundad
skiva som verkar vara tillverkat av glas eller metall och förefaller vara blå. En guldfärgad kula
ligger på skivan. Tornet är ca sex våningar högt och är sammanlänkat med byggnader både
bakom, framför och till vänster om tornet.
Trädgården som sluttar uppåt från marknivån är gräsbesådd och bryts av med sprängsten i
mindre grupper, delvis dolda av den konstruerade slänten. Ett fåtal träd som stöds av
träkonstruktioner är grupperade i samma nedre högra del av slänten. Den vänsta och övre
delen av slänten är enbart gräsbesådd.

2.1.3 Bildnivå 3 (bild på sidan 13)
På denna bildnivå ser vi delar av en av atriumgårdarna. Fasaden på denna nedersta våning är
indragen i byggnaden och en pelargång bildas därför. Även här stöds ytterväggen av kolonner
med ytskikt av keramiskt material, och är inbördes varierande både till form och kulör. Var
och en är sammanfogad av olika formelement, t ex konkav och konvex cylinder, ihoptryckt
eller utdraget klot, diagonalrandigt eller bredrandigt dekorerade på en kannelerad yta,
svällande cirkelformade plattor, metallskimrande kulörer tillsammans med primär och
sekundärfärger, liksom jordfärger. Över varje kolonn börjar ett vertikalt ojämnt och lutande
fasadfält av varierande rusticerat keramiskt material. Valvbågarna mellan kolonnerna är
olikformade både till sin form och sin storlek och höjd. Fönster- och dörrpartierna i den
indragna fasaden är svarta med blåmarkerade fönsterfoder i putsen. En svart ojämn linje löper
utmed den vänstra väggen. Golvet är lagt med rustika keramiska plattor i olika storlekar i ett
slumpmässigt mönster, företrädesvis i olika grå nyanser, med inslag av rosa nyanser. På
innergåreden finns också en kulle av natursten i olika former. Mitt på kullen står ett träd.

2.1.4 Bildnivå 4 (bild på sidan 13)
Bilden visar ett hörn av ett badrum i hotelldelen av Die Grüne Zitadelle. Porslinet är enkelt
och vitt, badkaret är inbyggt, handfatet av standardmodell. Handfatet sitter på en sned och
lutande halvvägg. Väggarna är delvis (ca nedre halvan) klädda med kakel, även detta i vitt
standardutförande, med oregelbundna små inslag av svarta, röda, gula och orange plattor,
både hela och skurna. Några av de vita plattorna är trasiga. Plattornas organisation är
oregelbunden och ojämn, både motiverade (sådana som krävs för anpassningen till väggens
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form) och omotiverade lösningar (en diagonal mitt på väggen) finns representerade. Den
ojämna överkanten avlutas med en svart böljande kakelbård. Det finns en vägglampa
assymetriskt placerad i förhållande till handfatet, samt en elkontakt till vänster ovanför
handfatet som följer kaklets sneda sättning. Golvet består av grå standardplattor, både kakel
och golvplattor har svart fog.

2.2 Stilhistoriska referenser
2.2.1 Bildnivå 1 (bild på sidan 11)
Det är framför allt två faktorer som framträder i denna översiktbild, dels de konsekvent
oregelbundna konturerna av byggnaden både avseende väggar och taklinje, dels byggnadens
och naturens sammanflätning. Trots mångfalden av arkitekter som sysselsätter sig med
kontroversiella och spektakulära projekt, tycks inte någon inspirerats av samma källor som
Hundertwasser. Den filosofi som Hundertwasser utvecklade och som bygger på organiska och
vegetativa idéer och som kom till uttryck genom konstnärens målningar, flyttades motvilligt
över till arkitekturprojekt eftersom Hundertwasser ansåg att arkitekter i allmänhet inte begrep
hur viktigt det var för människor att få en relation till sin bostad. Han blev helt enkelt tvungen
att statuera exempel. Eftersom de räta linjerna enligt Hundertwasser leder till helvetet och gör
människor sjuka och bidrar till förfrämligande och isolering, behövdes rumsligheter som låg
närmare människans natur, inte längre ifrån som den modernistiska arkitekturen förespråkade.
28
Det förefaller innebära att civilisationens produktion av arkitektur förminskar människan,
låter henne dväljas i konstruerade, främmande och hotfulla miljöer, trots att hon egentligen är
en naturmänniska innerst inne. Detta skulle kunna vara nyckeln till de två faktorerna;
inspirationen kommer från det förhistoriska och det förmoderna samhället. De oregelbundna
konturerna kan vara symboler för grottan, kanske är Die Grüne Zitadelle en representant för
den moderna grottan? För en mer civiliserad befolkning med många generationer i det urbana
samhället, är det kanske inte självklart att det inte är särskilt länge sedan statare bodde i
jordkulor/backstugor, d v s små stugor byggda med bakväggen och delvis gavlarna mot t ex
en naturlig kulle.

Bild 13: Jordkula/backstuga i Ulricehamn.
Tv: Bild 12: Italiensk underjordisk snäckskalsbesatt grotta,
kanske den mytomspunna Lupercale.
28
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2.2.2 Bildnivå 2 (bild på sidan 12)
Det som i bilden framträder som signifikativt och angeläget att härleda stilhistoriskt är
framför allt de vertikala bruna fälten som visuellt skivar upp fasaden och avslutas i rätvinkliga
men rundade bröstvärn, samt det rosafärgade tornet med sitt skivuppbyggda krön och
guldboll. Fönstrens assymetri återfinns inom en mängd olika stilar, dock är deras
genomgående varierade storlek, form och spröjsning och målade fodring signifikativa.
Trädgården blir på denna nivå jämställd med vilken grön slänt som helst, liksom balkongerna
i sig samt balkongräckena. På denna bildnivå lämnas kolonnerna därhän, eftersom de framstår
tydligare på nästa bildnivå. Guldbollen är inte signifikativ för Hundertwasser, den har
förekommit flitigt i arkitekturhistorien både på profana och religiösa byggnader som symbol
för solen.29
Från vilka tidigare byggnader kan Hundertwasser ha hämtat sin inspiration till dessa tre
signifikativa arkitektoniska element? Det förefaller tämligen uppenbart att samtliga vilar på
romantisk grund, d v s framför allt på sagoslott och riddarborgar vars skapare flitigt bejakat
både torn, bröstvärn och varierande fönsterformer och storlekar. Hundertwassers tolkning har
utvecklat de arkitektoniska elementen och förebilderna har flutit över till en explicit
lekfullhet. Sagoslottens torn finns representerade, men har tagits ifrån sina maktanspråk
genom sin rosa färg som i vår kultur ofta förknippas med små flickors favoritfärg och genom
sin kupol av skivliknande form. Kupolen har avdramatiserats och ger ett pappliknande
intryck, som vore den på tillfälligt besök. Fönstrens variation har ytterligare förstärkts och har
ett utpräglat naivistiskt uttryck, de brunfärgade bröstvärnen förefaller söka sig ned till jorden
genom att klättra nedför fasaden, kanske för att slå rot och övergå från arkitektoniskt element
till ett vegetativt?

Ovan, bild 15: Midford Castle i England

Till vänster, bild 14: Det tyska slottet Neuschwanstein.

29

J C Cooper. Symboler, en uppslagsbok. s.65
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2.2.3 Bildnivå 3 (bild på sidan 13)
Det signifikativa avseende denna bild är två, kolonnerna och naturstensättningen av en kulle
med ett centralt planterat träd. Kolonnerna är utan tvekan arkitektoniska element, medan
stenkullen är en hybrid som delvis hör hemma i naturen, även om den måste ha skapats av
människor. Hundertwasser har skapat sin egen kolonnordning som fri konstnär. Logiskt är
därför att beskriva kolonnernas uttryck som avsaknade av stilreferenser i sin helhet även om
de kannelerade ytorna vittnar om ett släktskap. Det är därför också logiskt att presentera en
bild som representerar just det Hundertwassers kolonner till övervägande del inte är
stilmässigt, även om funktionen och kanneleringen är tydligt igenkänningsbara. Man skulle
kunna tala om kolonnernas olika identiteter, liksom de klassiska ordningarna skvallrar om
gällande preferenser, skvallrar Hundertwassers ordning om sin.

Bild 17: Kannelerad kolonn med
Joniskt kapitäl.
Bild 16: Kannelerad kolonn med
Doriskt kapitäl.

Den stensatta kullen lär med anledning av sitt träd bestå av ditforslad näringsrik jord.
Landskapsdesign är inte något nytt fenomen, bild 18 beskriver en trädplanterad kulle i
Assyrien från år 715 f.kr. Den konstgjorda kullen har krävt åtskilligt arbete med att forsla
massor till platsen, ett tecken på att det fanns stort intresse redan då att omskapa naturen.
Landskapet fick på så sätt en helt ny siluett uppstod genom kullens närvaro.30

Bild 18: Gräskulle från år 715 f.Kr. En lågrelief i sten föreställande
Sargon II:s park i Khorsabad i Assyrien.
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Penelope Hobhouse, Trädgårdens historia under 3000 år, (Natur och Kultur, 2004), s.22
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2.2.4 Bildnivå 4 (bild på sidan 13)
Signifikativa element i denna bild av ett badrumshörn är två stycken, dels den lutande
handfatsväggen, dels den annorlunda organiseringen av kakelplattorna på väggarna, både med
avseende på den böljande svarta överkanten, de trasiga kakelplattorna och den funktionellt
omotiverade diagonalen, och de slumpvis organiserade färgade kakelplattorna. Det finns en
logik i att anpassa kakelplattorna till handfatsväggens lutning, men för övrigt tycks
organiseringen av kakelplattorna orsakade av den kreativa viljan. I detta övergår väggarna
från bara att vara ett komplicerat arrangemang av kakel som dessutom i några fall förefaller
trasigt, till att bli ett konstnärligt verk. Den tredimensionella rumsligheten övergår till
väggarnas tvådimensionalitet och måste därför överges som arkitektonisk stil och behandlas
under det ikonografiska och/eller ikonologiska kapitlet.
Halvväggen framstår som en arkitektonisk gåta eftersom den strider mot både funktionella,
ekonomiska och tekniska faktorer. Den fungerar inte som hylla eftersom allt man placerar där
skulle glida ner, det är dyrare att bygga en lutande halvvägg i jämförelse med en rak eftersom
det innebär rent tekniskt att flera mått måste tas i beaktande. Den funktion som dock tycks
finnas i halvväggen oavsett hur den är utformad är att den rymmer och döljer vattenrören. Det
är förstås helt rimligt att andra arkitekter kan ha inspirerat Hundertwasser att bryta mot de
funktionella, ekonomiska och tekniska lagarna, men mer troligt är att det är Hundertwasser
som företrädesvis konstnär, använt utrymmet för att uttrycka sina estetiska preferenser, d v s
en utformning där bristen på rationalitet är framträdande. Denna tanke delas med andra
konstnärer och arkitekter, framför allt Antonio Gaudí som främst anses vara Hundertwassers
förebild.31
Balansen mellan funktion, ekonomi, teknik å sin sida och estetik å den andra har i
badrumshörnan viktats. De nödvändiga funktionerna har tillgodosetts, medan de som har
kunnat väljas bort till förmån för fantasifulla icke funktionella/rationella lösningar har
bejakats. I detta kan kanske referenser finnas, men inte i arkitektoniska stilsammanhang, utan
snarar i skevheten i gamla och enkla byggnader, där materialtillgången ofta avgjort kvaliteten.
I ett sådant hus måste man sätta höga möbelfötter i framkanten på hyllor och skåp eftersom de
bärande balkarna är kvadratiska i genomskärning i stället för rektangulära, d v s att
kunskaperna om spannet, materialets bärighet genom sin sågning inte fanns hos
byggmästaren, eller att byggherren var för snål. Man måste i förekommande fall skära
byggskivor snett vid både tak och golv. Kanske tyckte man också att det var överdrivet
ambitiöst att mäta alltför petigt? Hundertwasser avskydde den maktgiriga religionen men var
djupt andlig, och ansåg att linjaler är produkter av Satan som snarare kväver människor än
hjälper dem i sina verksamheter.32 Det verkar rimligt att anta att han bejakar materialets
anpassning till måttmässigt godtyckliga konstruktioner.
Längst till vänster, bild 19: Gammal stuga på väg
att återgå till naturen. Numera ett naturens
ekokonstverk?
Till vänster, bild 20: Platsbyggt äldre kök
anpassat till förutsättningarna (sneda väggar t
ex)
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3. IKONOGRAFISK NIVÅ
Avsikten är att koppla den föreliggande analysens olika bildnivåer av Die grüne zitadelle till
den typ av skilda kulturyttringar som Hundertwasser formmässigt inspirerats av. Utifrån stilen
på den pre-ikonografiska nivån ska således typhistoriska drag kunna urskiljas. Genom att
jämföra med andra konstnärliga manifestationer under samma perioder som Hundertwasser
hämtat sin inspiration ifrån, bör några grundläggande riktningar kunna blottläggas. De
jämförande bilderna kan visa t ex måleri, arkitektur, inredning, skulptur och design som pekar
på ett typhistoriskt släktskap, de vanor och traditioner som avspeglas i konstverken. Frågan är
helt enkelt om vi kan känna igen bildernas motivkrets och dess uttryck genom andra
kulturyttringar som sammanlänkas i dess förenande idé?

3.1 Den idémässiga uppbyggnaden och formen och dess typhistoriska referenser.
3.1.1 Bildnivå 1, bild på sidan 13
En central symbol för Hundertwassers konst är spiralen, cirkeln som aldrig sluts.33 Symbolen
har försetts med kraftfulla egenskaper av många av världens fortlevande och utdöda kulturer,
och den står bland annat för den skapande kraften, sol och måne, tillväxt och expansion, liv
och död. Den har också ett samband med naveln som ett centrum för kraft och liv.34 Även om
inte Die grüne Zitadelle har formen av en spiral, så är naturens element, d v s trädgården
tydligt sammanflätad med kulturens element, d v s byggnaden. Att byggnaden benämns som
grön till namnet syftar således på det översköljande naturtaket. Symboliskt skulle den kunna
liknas vid en rosa och grön spiral. Om man dessutom ritar linjerna på naturens sätt, levande
och utan matematisk precision, blir effekten en kategorisk oregelbundenhet som
fasadkonturerna på Die Grüne Zitadelle. Idéövergången från Hundertwassers spiraler i hans
målningar till hans arkitektur är inte långsökt, snarare helt begriplig. Hundertwasser har också
arbetat med arkitektur med mer uttalad spiralform, t ex Waldspirale i Darmstadt i Tyskland.35
En närliggande symbol formmässigt också med närliggande betydelse är labyrinten, och Die
Grüne Zitadelle snarare lik en sådan.

Illustration 1: En stiliserad tolkning av Die Grüne
Zitadelle.

Illustration 2: En variant av spiralen, d v s labyrinten
som bär samma symbolbetydelse.
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Genom universums spiralrikedom, både i naturen och kulturen har Hundertwasser haft alla
möjligheter att förhålla sig till denna form i en mängd olika uttryck. Även om han främst
inspirerades av naturens former, t ex snäckor, ormbunkar och spiralformade himlafenomen,
förefaller det omöjligt att för en så filosofisk och teoretisk konstnär som Hundertwasser, att
inte reflektera över kulturernas omfattande bejakande av spiralen som betydelsebärande
symbol, både i de gamla kulturerna och i den moderna.
Hundertwassers rötter återfinns också i den moderna konsten (bild 22 & 24). I målningen av
Miró ser vi både snigeln med sitt spiralformade skal och örat, båda varianter av
spiralsymbolen.36

Bild 21: Brosch funnen i grav på Kreta
ca 900-100 f.Kr.

Bild 22: Vincent van Goghs målning Stjärnenatt i Saint Rémy
målad 1889.

Bild 23: Evenstorps ritualkalender, en
hällkista i Dalsland. ca 2300-2000 f.Kr.

Bild 24: Joan Miró, Det plöjda fältet, målad 1923-24.

Utöver länken mellan Die Grüne Zitadelle och spiralen/labyrinten kan den sammanflätade
byggnaden/trädgården knytas till expressionistiskt måleri genom ytterligare en målning av
Vincent van Gogh, där taken på byggnaderna flyter samman med fälten runt omkring.
Byggnaderna tycks kämpa om sin visuella existens, de hukar sig för naturens dominerande
ställning. Om Die Grüne zitadelle varit lokaliserat till ett kuperat landskap, skulle det kunna
36
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ha varit svårt att visuellt och utan närmare reflektion avgöra om byggnaden placerats under
vegetationen eller vegetationen över byggnaden. Genom sin lokalisering mitt i staden
Magdeburg med en platt tomt som utgångspunkt blir det dock uppenbart att det levande taket
är just ett tak på en byggnad, även om det sluttar hela vägen ned mot markplan.

Bild 25:Vincent van Gogh, Thatched cottages by a Hill, 1890. Tate Gallery, London.

3.1.2 Bildnivå 2 (bild på sidan 14)
Om de stilhistoriska referenserna avseende tornet, bröstvärnen och de assymetriskt placerade,
olika stora och olikt formade och olikt inramade fönstren, var enkla att spåra till medeltidens
gotiska ideal och 1800-talets romantiska genom riddarborgar och sagoslott, så ska vi nu
istället ge förslag på typhistoriska sammanhang. Vilken typ av symbol är tornet och
bröstvärnen, vilka andra kulturyttringar bär spår av dem i sina respektive uttryck. Hur
föreställer sig målande konstnärer tornet, och vilka torn har framträtt som signifikanta
representanter för tornets idé?
Den första tanken som dyker upp är Babels torn, som enligt 1 Mos. 11:1–9 byggdes av
människorna i Babylonien efter syndafloden. För att hindra dem att bygga tornet upp i himlen
intervenerade Gud i bygget genom att göra människorna oförstående för varandra genom att
de inte längre kunde tala eller förstå varandras språk. Eftersom det dominerande tornet i Die
grüne zitadelle är tvärt avhugget utan kupol och eftersom Hundertwasser som andligt
förankrad antagligen reflekterade över bibeltexter, kan en länk finnas. Ville han själv
begränsa sig till en lågmäld nivå, inte bara på grund av att han ansåg de horisontella linjerna
tillhöra naturen,37 utan också som en symbol för begränsning av människans hybris? Att förse
taket av tornet med gräs kan tolkas som ett naturens ”lock” på de kulturella konstruktionernas
försök att höja sig över naturen.
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Bild 26: Byggandet av Babels torn; målning tillskriven Lucas van Valckenborch (ca 1530–97)

De vertikala bruna banden av keramiska plattor som avslutas med vinkelupprätade bröstvärn,
kan härledas till de naturliga bröstvärn som landskapet i form av klippor utgjort sedan
urminnes tider. Till skillnad från de bröstvärn som traditionellt återfinns på byggnader, står
Hundertwassers i kontakt med marken, precis som klipporna och bergen. Ibland söker sig
fälten ned till marknivå via fasaden enbart, ibland tar de hjälp av kolonner. De tycks sakna
typhistoriska referenser i kulturella sammanhang. I Hundertwassers motivkrets är det naturens
skydd mot inkräktare som är inspirationskällan till de vertikala fasadbrytande fälten med sina
ojämna konturer.

Bild 27: Albert Bierstadt, Rocky Mountain Landscape 1870
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Avseende fönstren är Hundertwasser kategorisk, att symmetriskt placera ut fönster av samma
typ och storlek är en eftergift till matematiken, på samma sätt som de vinkelräta linjerna och
linjalerna, förtar den mänskliga kreativiteten och är en skymf mot Gud. Den yta kring
fönstren som en boende kan nå genom att sträcka sig ut, bör hon göra anspråk på som sin,
menar han vidare.38 På så vis hänger bröstvärnens förlängning nedåt på fasaden ihop med
fönstren, både bildligen och bokstavligen. Rent teoretiskt skulle därför de vertikala banden ha
ha kunnat skapas av brukarna av huset, även om så inte är fallet i praktiken, och de är på så
sätt en symbol för denna möjlighet. Fönstrens assymetriska placering och olikheter i typ,
storlek och spröjsning kan ses som blommor på en stängel, de slår ut här och där bortom
människans kontroll, är ofta olika stora och kan variera i färg. Hur förädlad en växt än är, så
är den ändå på det sättet vild. Joan Miró (1893-1983), en konstnär som framför allt kopplas
samman med slumpens roll i sitt skapande.39 Liksom Hundertwassers fönster är Mirós
motivkrets assymetriskt men balanserat ordnad till en helhet:

Bild 28: Joan Miró, Garden. Årtal?
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3.1.3 Bildnivå 3 (bild på sidan 15)
Att kolonner måste se ut som sina klassiska förebilder låg förstås långt ifrån den extremt
kreative Hundertwassers tankevärld. Men även ett kreativt geni bär med sig sin kulturs källor
och syntetiserar sin form- och kulörvärld till konstnärliga uttryck. Kakelugnarna som för
Hundertwassers generation varit en självklar del av bostadsinteriörer, och därför svåra att
visuellt undvika, kan mycket väl ha inspirerat honom till hans specifika kolonner, både till
form och färg. Särskilt som kakelugnarna i sin tur hämtar sin näring från de klassiska
kolonnerna och därför bär visuella kopplingar dit.40 Stensättningen med trädet i mitten leder
tankarna och analysen in på en typ av naturkonstruktioner som uppträder i civiliserade
samhällen, d v s de gravkullar och rösen som t ex användes för att snabbt kunna jordfästa
offer för pesten. Även om både kakelugnarna och gravkullarna på bilderna är Svenska,
förekom båda i hela Europa och var därför visuellt och idémässigt åtkomliga för
Hundertwasser.

Bild 31: Ättekulla gravkulle utanför
Helsingborg.

Bild 29: Kakelugn från Sturehofs Slott

Bild 30: Kakelugn från Sturehofs slott.

Bild 32:Restaurerat gravröse i
Gösslunda på Öland.

Den surrealistiske konstnären Salvador Dalí (1904-1989) ägnade sig också åt studier i
förhållandet mellan natur och kultur, hur uppbyggnaden av naturens skapelse kan överföras
till arkitektonisk konstruktion. Som individualistisk och extremt kreativ människa och
konstnär, var inte Hundertwasser beroende av andras lösningar, men han kan mycket väl ha
sett och reflekterat över Dalís målning. De kolonner som håller upp den arkitektoniska
projektion av sig själv som Salvador Dalís hustru ser på målningen (bild 33), vittnar om att
konstnärens föreställningar om kolonner inte är fastlåsta i klassiska referenser, något som kan
ha inspirerat Hundertwasser.
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Bild 33:Salvador Dalí, Min hustru naken, 1945.
Privat ägo.

3.1.4 Bildnivå 4 (bild på sidan 15)
Om Antonio Gaudí stilmässigt ligger närmast Hundertwasser genom deras minsta
gemensamma nämnare Art Noveu i dess mest organiska uttryck, så återstår under denna
rubrik att söka referenser till den konstnärligt motiverade lutande väggen (om man bortser
från funktionen att dölja vatten- och avloppsrören som inte har att göra med om väggen lutar
eller inte) och de till synes slumpmässigt utspridda kakelplattorna samt de som förefaller
trasiga, i andra kulturyttringar än de arkitektoniska.
Både väggen och kakelplattornas organisering har en obestridlig koppling till surrealism och
dadaism. Som tidigare nämnts är slumpen surrealismens främsta kännetecken.41 och det är
bortom alla möjligheter att genom studier av organisationen av kakelplattorna att förutse vad
som händer med dem utanför bilden. Konstnären Hans Jean Arp får illustrera detta med bild
35, det är omöjligt att förutse äggplattornas utseende utanför bilden. Samma sak gäller
väggens lutning; den kan upprepa sig i ett annat sammanhang i badrummet eller utanför, men
vi kan inte förutsätta eller anta att den gör det. Max Ernst arbetar också med kombinationer av
ytor, både raka och lutande som förhåller sig till varandra (bild 34). Vissa lutar, andra gör det
inte. Det finns inga möjligheter att bestämma hur andra figurer skulle byggas upp genom att
studera de som vi ser på bilden.
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De trasiga kakelplattorna har till uppgift att slå sönder ett tillrättalagt intryck. De leder
tankarna till misär, kanske materiell brist. Hundertwasser har bildligen tagit vara på materialet
genom att använda plattor som med största sannolikhet är medvetet sönderslagna för att
illustrera arkitektens filosofi, även om det är teoretiskt möjligt att plattorna gått i bitar i
frakten. I detta förenas det enkla kaklet med den sofistikerade konsten, det billiga materialet
med de dyra idéerna. Blandningen av det högsta (som här representeras av den kreativa och
tidskrävande plattläggningen) och det enklaste (här representerat av enkla standardplattorna
där dessutom några är trasiga) i ständig växelverkan var dadaismens framträdande idé som
fundament för skapandet.42

Bild 34: Max Ernst, Hatten gör mannen. 1920

42

Bild 35: Hans Jean Arp, Äggplatta. 1922

Walter Duadagnini, Dada och surrealism. Sandro Sproccati (red), Bra Böckers konstguide. s.213
32

4. IKONOLOGISK NIVÅ
Denna nivå har ambitionen att uttrycka det Panofsky ansåg uppkommet ur den så kallade
syntetiska intuitionen. Som skapande konstnär eller upplevande människa har man således
inte full kontroll över vad man inspireras och påverkas av. Att fullständigt förstå sig själv och
sitt jag är inte möjligt, de stimuli som väljs ut för medvetandet är bara en bråkdel av det vi
sammanlagt tar in. Som Panofsky förklarar så kan en utomstående analytiker berätta mer om
ett konstverk än konstnären själv.43 Ur perspektivet medvetande/omedvetande blir detta mer
förståeligt. Sven-Eric Liedman uttrycker det så här:
Hon är en del av samhället, samhället är en del av henne. Ändå kan hon
distansera sig från det och uppfatta det som något på samma gång fullständigt
främmande och ytterst välbekant. Konsten är en mänsklig skapelse, men den
lyder ändå sina egna lagar. Man brukar tala om konstens formproblem, men
dessa formproblem hänger alltid samman med dess materialproblem: vad är
det som kan formas?
Inte ens det allra närmaste, det egna jaget, är som en byggnad där man fritt
kan röra sig från rum till rum. Man är hemma där och ändå inte. Man har
44
tillgång till allt, men så mycket förblir obegripligt.

Frågan är helt enkelt om vi kan koppla verket till övergripande kulturhistoriska samhällsidéer
och i så fall vilka?

4.1 Uppbyggnadens och formens möjliga betydelse och dess kulturhistoriska referenser.
4.1.1 Bildnivå 1 (bild på sidan 13)
Trädgården och byggnaden är sammanlänkade till en enhet. Trädgården strävar uppåt mot
byggnadens högsta punkt, tornet med de tre ”guldträden”, och den lyckas genom att taken är
sluttande istället för tvärt avgränsade genom de olika våningsplanen. Trädgården behöver inte
mötas av hinder, den flyter, evolverar utmed byggnadens tak, lägger sig som ett ekologiskt
täcke över människorna i byggnaden som till sina yttre konturer liknar en spiral eller en
labyrint. Den gröna trädgården är en symbol för naturen som helhet, för det levande, för
människans utveckling och på sin vandring till sin högsta punkt (tornet), sin individuations
slutliga syfte, når hon ljuset/solen.45 Är detta det tillstånd vi skulle kunna kalla för Edens
lustgård som kristna, Nirvana som buddister osv?
Ett sätt att kringgå den långa vägen genom trädgården mot individuation skulle kunna vara att
ta genvägen upp genom tornet. Betydligt snabbare förstås, men vore inte det att ignorera
processen till förmån för resultatet? Vad händer med de kunskaper och erfarenheter vi samlar
under resans gång? Blir vi kanske snarare hindrade i vår utveckling om vi försöker ta
genvägar, som vid byggandet av Babels torn? Är det ens möjligt att nå den högsta punkten,
den fulla potentialen genom att välja bort den naturliga vägen? Den som var och en måste
välja själv.

43

Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin. s.42 (Karlstad: Karlstad University Press, 2004)
Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen. s.565. (Falun: Albert Bonniers Förlag)
45
Carl Gustav Jung, Mitt liv. s. 231. (Stockholm: Natur & Kultur, 2007)
44

33

Hundertwasser har skapat en byggnad som bejakar naturen och låter civilizationen böja sin
nacke för det konkreta och symboliskt organiska och vegetativa. Symmetrin och linjalerna har
fått ge vika för det evolutionära, aritmetiken har ratats för det kreativa. Som en friväxande
häck har fasaden formats oregelbundet, skenbart utan kontroll. Men det är genom att släppa
kontrollen över linjerna, låta dem formas som hade de liv, som människor som upplever
byggnaden känner tillförsikt.46 Intuitivt förstår vi att byggnaden inte försöker skrämma oss till
underkastelse. Byggnaden är ett sagoslott, och i sagorna vinner det goda mot det onda, onskan
bor någon annanstans, i andra byggnader som utstrålar makt och myndighet. Markus
beskriver maktens byggnader som exkluderande, inneslutande en elit i något avseende. På
samma gång stänger en sådan byggnad in samma elit.47 Sådana byggnader stänger alltså ute
vissa människor och stänger inne de andra, och båda tillstånden är exkluderande.
Vi kan uttala oss om olika objekt och samhällsfenomen genom att beskriva vad de är, men
också genom att beskriva vad de inte är.48 Die Grüne zitadelle är inte ett exempel på
exkluderande arkitektur. Den inspiration som Hundertwasser hämtat från det organiska och
vegetativa form- och idéspråket för sin konst och sin arkitektur är inte ond, av samma skäl
som naturen inte är det. Naturen är inkludernade, den är beroende av mångfald och samarbete
för att evolvera till sitt mest fördelaktiga tillstånd.
Det abstrakta begreppspar som kan vara fruktbart att applicera på Die Grüne Zitadelles
”motståndare” skulle med anledning av ovanstående vara exkluderande kontra inkluderande.

4.1.2 Bildnivå 2 (bild på sidan 14)
Rubricerad nivå har att lösa det ikonologiska problemet med de tre signifikanta faktorerna, d v
s tornet, bröstvärnen och fönstrens vilda men balanserade placering. Tornet är det mest
iögonenfallande och bildmässigt dominerande, och torn kan innehålla en religiös maktfaktor
genom tornen i religiösa byggnader, t ex kyrkor och minareter. Den profana arkitekturens
maktfaktorer i form av torn representeras av slott och herresäten, som kopplas samman med
kung och aristokrati.49 Såleds har de klassiska maktklustren använt sig av tornet för att höja
sig över mängden, även om de också haft en funktion i form av klocktorn och för försvarsoch utsiktspositionering.
Tornet är också vanligt förekommande i andra sammanhang. Eva Nodin beskriver sitt resultat
av sin avhandling om de italienska barnkolonierna under fascistisk flagg, att arkitekturen
avseende dessa anläggningar var förvånansvärt varierad, men ofta var tornförsedda.50
Hundertwassers sagoslottsliknande torn har istället en romantisk prägel, den rosa färgen är
avväpnande avseende det maktelement som tornet annars skulle kunna vara. Han dämpar
ytterligare tornets traditionella maktintryck genom att förse det med en fyrvingad vit
skivkonstruktion, som leder tankarna till papper och leksaker. Hundertwassers torn blir därför
en tornens motsats – Hundertwassers torn utstrålar inte den gängse makt och styrka som man
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föreställer sig traditionellt. Tornen ser istället ut som en lekplatser, ett redskap att använda för
lust och nöje. Tornen blir på det sättet underordnat människan, det böjer sig för människans
leklust och fantasi. Här skulle man kunna tänka sig begreppsparen dominerande kontra
underordnad utvaskade ur texten.
Vidare har vi de bruna ojämna fälten som söker sig ned till marken från sin
bröstvärnspositions på taket. Detta är en av de mest vegetativa elementen på fasaden, de står
både för växtkraft och sökandet efter jordens näring - en skyddsanordning på taket som vill
slå rot på marken. Genom detta arkitektoniska element visar Hundertwasser att vi söker fel
typ av skydd, vi letar i civilisationen genom att bygga murar, förpuppa oss i våra bostäder och
agera protektionistiskt så snart tiderna blir lite kärvare.51 Det vi skaffat oss i materiell mening
anser vi så värdefullt att vi är beredda att slåss med vilka vapen som helst för att få behålla
det. Den andlige Hundertwasser levde enkelt och lät enligt Bibelns påbud, var dag ha nog av
sin egen plåga. Skyddet mot ”inkräktare”, i form av dåliga tankar fick Hundertwasser ifrån
naturen, genom att leva i enlighet med den istället för att medverka till ett överdrivet
resursuttag ur jorden. Genom att girigt förse oss med ett överflöd vi egentligen inte behöver,
skapar vi ett överdrivet behov av skydd – mot de människor som vi frivilligt borde dela med
oss till. Relevanta dikotomiska begrepp att testas för eventuellt meningsskapande skulle
kunna vara naturtrygghet kontra civilisationstrygghet.
Fönsterplaceringen slutligen, som påminner om blommor på en osynlig stängel, skapar med
sin mångfald av storlekar, former, spröjsningar och inramningar nästan oändliga möjligheter
till unicitet. Existentialistisk filosofi bygger på två obestridliga sanningar, att vi människor är
både vanliga och unika.52 Det väcker en annan tanke; att fönstren symboliserar unika
individer på vandring utmed fasaden. De har bestämt sig för att stanna på sin post under den
tid i universum som Hundertwassers byggnad existerar. Det är det faktum att de alla fyller en
funktion, i det här fallet skyddar en öppning i fasaden som tillåter rummet innanför att ta in
ljus, som utgör vanligheten. Även i detta fall är det belysande att också tala om vad de inte är,
d v s likadana fönster med samma avstånd i rytmiska rader, som likt soldaterna i väldrillade
arméer inte tillåts avvika ett uns från vanligheten, kollektivet. På samma sätt ifrågasätter
Simon Unwin det lämpliga i att placera skolbänkar i prydliga rader.53 I denna arkitektoniska
skillnad blir det tydligt att den civiliserade arkitekturens ideal vilar på statsbärande system där
samhällsfördraget framhålls som överlägset, medan den organiska har individualistiska
fundament, där det fria naturtillståndet enligt Locke skulle kunna råda utan styrning
uppifrån.54 I det förstnämnda systemet idealiseras således också den civilisation som vill leda
de nya generationerna till statens föreställningar om vikten av att kontrollera och fostra.55 I det
andra idealiseras naturen, den okontrollerbara mångfalden som skapar fritänkande för var och
en. Det begreppspar som kan fungera att testa i detta sammanhang är lösningar som är
kreativa kontra aritmetiska.
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4.1.3 Bildnivå 3 (bild på sidan 15)
De två framträdande arkitektoniska elementen på en av innegårdarna till Die Grüne Zitadelle
ringades i i den ikonografiska analysen som kolonnerna och stenkullen med trädet i mitten.
Kolonnerna är som tidigare nämnts till sin funktion likvärdiga med de klassiska, men där
upphör likheten. Hundertwasser skapar ändå någon sorts kolonnordning eftersom hans
tolkning består av många olika former och färger. Ordningen är på surrealistiskt sätt
slumpmässig, kolonnerna framstår som individer på vandring. Med lite fantasi kan man läsa
ut kroppsformer. ”Damen med det gyllene uppsatta håret, den smala midjan och den röda
kjolen som stramar över den runda rumpan” står närmast dörren. En relation uppstår och man
skulle känna igen ”henne” om ”hon” dök upp på andra bilder.
Den klassiska arkitekturens kolonnordning kunde identifieras genom sina kapitäl, och de
skilde sig inte åt som individer inom ramen för samma byggnad, utan var enbart ”vanliga”
enligt tidigare textstyckes resonemang. De var väluppfostrade, gjorde sig inte märkvärdiga
genom att utmärka sig från mängden. De samlade sina identitetsbärande kännetecken högst
upp (kapitälet), och lät den raka, släta eller kannelerade kolonnen vara anonym. Det är allt
detta som Hundertwassers kolonner inte är; inget kapitäl högst upp, de identitetsbärande
kännetecknen är utspridda över hela kolonnen, men det finns ändå en ordning av former och
färger. De har blivit ihopsatta av färger och former som är valda för uppgiften. Det verkar
därför rimligt att diskutera en kaotisk ordning kontra en ordnad ordning samt en stark
identitet kontra en identitetssvaghet.
Den naturstenssatta kullen med trädet i mitten förde tankarna till gravrösen och gravkullar,
och Hundertwasser hade en uttalad princip avseende dödens ritualer. Istället för att begravas i
lufttäta kistor, ska människan begravas i en svepning direkt i jorden. På så sätt kan kroppen
snabbt bli till mull och naturen kan återanvända den. Hundertwasser begravdes på detta sätt
när han dog 2000, och ett träd placerades på graven. Hundertwasser fick kämpa med
skrivelser till myndigheter för att få tillstånd till att begravas på detta sätt på sin egen mark.56
Det vi ser på bilden är förstås ingen grav, men stenkullen kan tolkas som en sådan. En symbol
för kretsloppet, en symbol för artefaktens ögonblick i den eviga tiden? Eller naturens
upphöjda betydelse i förhållande till civilisationens tärande förhållningssätt till resurserna?
Kanske kan bilden tolkas som dialektiken mellan natur och kultur, trädet kommer att växa och
bestå i hundratals år, den bräckliga civilisationen kan falla vilken dag som helst.
Hundertwasser var i egenskap av troende, med största säkerhet välbekant med
Uppenbarelsebokens profetior. Många tolkar in dessa profetior i vad som pågår i den
vredgade naturen idag, och det är helt rimligt att Hundertwasser kan ha gjort det också.
Naturen har en vilja, kulturen en annan, en konventionsstyrd. Ska vi ha en naturdominerande
bestämmande princip eller en kulturdominerande bestämmande princip. Kan dessa två
begrepp problematiseras och tillföra mening till den komparativa analysen?
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4.1.4 Bildnivå 4 (bild på sidan 15)
”Den förste ska komma sist och den siste ska komma först”. Som troende kände säkert
Hundertwasser igen denna profetia om hur världen skulle ordnas hierarkiskt efter det att
världen så som vi känner den hade nått sin ände enligt Matteus 20:16. Det är svårt att tänka
sig att surrealisterna hade en religiös utgångspunkt för sitt manifest, d v s att det högsta och
det lägsta hade plats i samma verk. På denna punkt förenas ändå bibelns ord med
surrealismens, båda delar föreställningen om en hierarkisk olydnad, en tro på att världen
kunde vända ingrodda förhållningssätt upp och ner. Västvärldens reformsocialism sedan
efterkrigstiden försökte frammana bilden av ett samhälle utan sociala klasser, men klyftorna
mellan sociala grupperingar har ökat, s k gated communities (grindsamhällen på svenska) har
vuxit fram i slumområden över hela världen för att skilja ut de högre klasserna från de lägre
genom att omsluta sig med grindar i gröna och välmående oasliknande områden.57
Betraktningsramen innehåller allt färre differenser, den mångfaldiga samhällsstrukturen
efterfrågas bara i teorin, men anses inte framkomlig i praktiken; Se upp så inte de trasiga
kakelplattorna breder ut sig ohämmat över väggen!
Eller är badrumshörnan enbart ett resultat av den slumpartade processen, den filosofi som
surrealisterna gjort till sin.58 Bäst vad det är dyker det upp en avvikande platta, kanske är den
avvikande i färg, kanske är den avvikande genom att den är trasig. Det tar lång tid att utföra
hantverket med en sådan kakelvägg som på bilden, kanske ännu längre att beskriva via en
ritning hur den ska se ut. Definitivt mycket lång tid att först göra en ritning, sedan låta någon
följa den. Enklare är att redogöra för principen, och låta hantverkaren bli delaktig i skapandet.
Hantverkaren får en betydelse utöver att bara utföra ett arbete åt någon annan, han utför också
ett arbete åt sig själv, som kreativ kraft om än den grundläggande idén är någon annans.59
Hundertwasser suddar ut gränserna mellan arkitekt och hantverkare, river de samhälleliga
vattentäta skotten. Slumpen och den hierarkiska olydnaden tycks sammanflätade, bristen på
planenlig och hierarkisk process och resultat är uppenbar.
De två begreppsparen som uppstår i syntesen är slumpartat resultat kontra planerat resultat
hierarkisk olydnad kontra hierarkisk lydnad.
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5. DET KOMPARATIVA RASTRET
5.1 Utvaskade dikotomiska begrepp
De dikotomiska begreppsbar som framstått ur analysen är då grupperade efter bildnivå
följande:
Nivå 1:
Exkluderande kontra inkluderande (helheten)
Nivå 2:
Dominerande kontra Underordnande (avseende tornets uttryck i Die Grüne Zitadelle)
Naturtrygghet kontra civilisationstrygghet (avseende bröstvärnen på DGZ)
Kreativ ordning kontra Aritmetisk ordning (avseende fönsterplaceringen DGZ)
Nivå 3:
Stark identitet kontra en Identitetssvaghet (avseende kolonnernas individualitet i DGZ)
Kaotisk ordning kontra Ordnad ordning (avseende kolonnordningen i DGZ)
Naturdominerande bestämmande princip eller en kulturdominerande bestämmande
princip. (avseende den stensatta trädkullen i DGZ)
Nivå 4:
Kategorisk funktionalitet kontra Selektiv funktionalitet (avseende badrumsfunktionerna i
DGZ)
Slumpartat resultat kontra Planerat resultat (avseende kakelplattornas placering)
Hierarkisk olydnad kontra Hierarkisk lydnad (avseende yrkesrollerna arkitekt/hantverkare)
Sammanlagt blir det tio stycken begreppspar som kandiderar till nästa etapp av uppsatsen, d v
s att applicera begreppen på de utvalda analysobjekten. De är ännu inte utvärderade, vi vet
således inte ännu om någon eller några har relevans avseende något eller några analysobjekt,
om de kan tillföra något som annars kanske varit svårt att komma åt.

5.2 Casa Milá
På bildnivå ett finns fyra bilder eftersom ingen tillräckligt övergripande fanns att finna. Bild
nr 5 visar byggnaden på håll och den utmärker sig inte speciellt i jämförelse med de hus som
finns runt om. Det framgår dock att det är mer organiskt än sina grannar. Bild 6 visar en
spännande portal som tycks ha vuxit sig fram till sin form. Bild 7 visar det mycket speciella
taket på på avstånd, och bild 8 taket på nära håll. Frågan är då om det är möjligt att bestämma
det som exkluderande eller inkluderande?
Huset upplevs med största säkerhet av de flesta människor som organiskt, djurlikt. Genom
möjligheten att vandra omkring på taket, fascineras av skorstenarna och de böljande
trapporna, blir upplevelsen ett äventyr. Oförutsägbarheten är slående, vad väntar bakom
portalen? Vad finns bakom grupperingen av skorstenar och ventilationsöppningar.
Öppningarna på det mot innergården sluttande taket påminner om ögonlock, eller kanske
munnar. Skulle man våga sticka in handen där? Hela taket böljar som en berg och dalbana, en
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egen värld i världen. Skorstenarna påminner om vad många tänker sig att utomjordingar ser ut
med hjälmar och smala ögon. På sätt och vis lite skrämmande där de står tätt tillsammans i
små och större grupper, med ledaren i ensamt majestät med sin fotsida mantel. Eller är de
kanske för vissa besökare mera som husgudar som outröttligt spejar efter onda andar att jaga
bort? Taket på Casa Milá har säkerligen fascinerat människor, fått fart på deras fantasi och
startat tankar på kreativa projekt, både stora och små. Taket på Casa Milá gör stor skillnad,
det är inte som andra tak, det är tillåtande och talar till människorna på olika sätt. Det
välkomnar människor, det vill bli sett och upplevt, det vill åstadkomma en dialog. Ingen kan
lämna taket likgiltig, och av den anledningen är Casa Milá inkluderande, även om det på håll
liknar en byggnad som de flesta andra bredvid.
På bildnivå två, bild 9, ser vi den magnifika atriumgården. Rusticerade kolonner delar av den
ojämnt ovala väggytan, och mellan dem finnns balkonger med räcken i slingrande mönster i
jugendstil av gjutjärn. En sektion av väggen är dock annorlunda. Där klättrar istället grunt
utstickande hus som på en bergvägg, det understa är minst och det tredje, det översta, är
störst. Markplanet är indraget i fasaden, och taket där är skrovligt och ojämnt Känslan av berg
och grottor är påfallande, himlen bildar tak över atriumgården, helt utan raka linjer som vore
den orsakad av något nedfallande.
Storleken på atriumgården och uppbyggnaden med kolonner och balkonger i raka vertikala
rader är onekligen mäktiga, men Gaudí bryter ned maktspråket med hjälp av den böljande
horisontella linjen, de i logisk mening upp och nedvända (genom att det understa är minst)
små grunt utsrtickande husen och grottaket på markplan. Hans val av arkitektoniska element
kan beskrivas som att han skojar lite med den klassiska arkitekturen, han naiviserar den, tar
ner den på jorden. Casa Milá är därför ett hus som inte utstrålar makt över människor, det
finns till för människorna i en underordnad position.
Även avseende nästa begreppspar Naturtrygghet kontra Civilisationstrygghet faller Gaudí
förstås tillbaka på naturen som trygghetsgrundande faktor. Han har inga bröstvärn som växer
ned mot marken utmed fasaderna som i Hundertwassers kvarter, men markplanets tak i
atriumet talar sitt tydliga språk; byggnaden är bildligen uppförd på en grotta, trots att den
rytmiska fasaden i viss mån finns kvar och hämtar sina referenser i den klassiska
arkitekturen.
Till skillnad från Hundertwasser har Gaudí även avseende fönstrens placering, delvis
anammat en aritmetisk ordning genom placeringen i de vertikala kolonnbanden. Men genom
fönsterplaceringen på de små grunt utstickande husen, ogiltigförklarar han alla misstankar om
maktanspråk. Rimligt är att föreslå att Gaudí sjösätter avdramatiseringen av de klassiska
arkitekturelementen medan Hunderwasser ror den i land genom att än mer markera naturens
form- och färgspråk genom en Kreativ ordning istället för en Aritmetisk.
Bildnivå 3 visar trapphallen med de skrovliga och enkelt dekorerade kolonnerna. Emellan
dem finns arkitektoniska element avsedda för plantering av växter. De har en form som
påminner om rester av en vägg som tidigare anslutit till det massiva trappräcket. Trapphallen
ger intrycket av att vara utmejslad ur naturen snarare än uppbyggd arkitektoniskt. Palmerna
och murgrönan tycks snarast hänga på dessa ”väggrester” än vara planterade däri. Några
organiskt formade fönster syns i bakgrunden och det böljande taket påminner om en grotta.
Till skillnad från Hundertwassers kolonner är Gaudís mer kollektivistiska än individualistiska.
De har som uppgift att stötta ”grottans tak” och har dekorerats lågmält. Det är inte möjligt att
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skapa en relation till dem, man tycker inte bättre eller sämre om den ena eller den andra.
Därför har de som kollektiv en stark identitet som organiskt utformade, men är
identitetssvaga som enskilda kolonner. Även nästa begreppspar Kaotisk ordning kontra
Ordnad ordning avseende kolonnordningen skiljer sig markant ifrån Hundertwassers. Gaudís
kolonnordning (om man alls kan tala om en sådan) är mycket originell i all sin enkelhet då det
egentligen är fråga om olika fält med varierad kolonndiameter och olika fält med varierad
skrovlighet, men utmärker sig inte genom varierande former och färger som Hundertwassers
kolonner.
På den här nivån fanns i Die Grüne Zitadelle Hundertwassers granitkulle med trädet i mitten,
som på den ikonologiska syntesnivån föreslogs vara kopplad till arkitektens filosofi kring
kretsloppstänkandet där även människans kropp ingår. Den Naturdominerande bestämmande
princip som tillskrevs hans förhållningssätt i detta avseende kan då ställas mot en
kulturdominerande bestämmande princip där civilisationens traditioner och föreställningar
går före ekologin. Frågan är om vi kan säga något om detta när det gäller Casa Milá? Det vi
kan se är att naturen spelar en framträdande roll i skapandet och vi kan anta att Gaudí var mer
intresserad av att relatera till naturen, vilket med nödvändighet får konsekvenser. Men vi kan
inte se det uttryckas på samma sätt som i Die Grüne Zitadelle.
Slutligen på bildnivå 4 ska vi titta närmare på ett av badrummen i Casa Milá, och här svänger
det organiska och fascinerande arkitektoniska skådespelet över till en standardlösning. Det
närmaste vi kan komma naturen här är väggarnas behagliga gröna kulör och de keramiska
plattorna i grått med dekor av grönt och rosa. Porslinet är klassiskt enkelt, alla rör är synliga
liksom varmvattenberedaren av koppar.Badrummet andas spartansk enkelhet med de
vilsamma obrutna väggytorna finns här inget att uppröras över eller att reagera på, och jämfört
med övriga bilder är badrumsbilden ett neutrum. Här råder utan tvekan Kategorisk
funktionalitet till skillnad från badrummet i Die Grüne Zitadelle som representerade en
Selektiv funktionalitet. Arkitektoniskt har det inte funnits mycket annat att orda om tycks det,
av dikotomin Slumpartat resultat kontra Planerat resultat är badrummet definitivt planerat,
trots att det inte funnits mycket att planera i konstnärlig mening och i avseende på Hierarkisk
olydnad kontra Hierarkisk lydnad har detta begreppspar ingen relevans eftersom badrummet
är ett utrymme som inte lagts mycket energi på, vare sig för arkitekt eller hantverkare.
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6. RESULTATDISKUSSION
För analysen utvaldes arkitektoniskt signifikanta element i Die Grüne Zitadelle. En mängd
faktorer, inte minst de upplevelsemässiga som t ex rumslighet och ljusförhållanden, har över
huvud taget inte tagits i beaktande, och begränsningen till just de utvalda arkitektoniska
elementen skapar en än mer snävare vy. Uppsatsen formulerar således bara tankar om det som
är visuellt åtkomligt avseende det begränsade som är utvalt, och hur dessa faktorer är
betydelsebärande för mig som konstanalytiker. Vad kan jag läsa ut av dessa utvalda element
på fyra olika bildnivåer?
Bekvämlighetsurvalet avseende de arkitektoniska elementen, d v s att välja dem efter
förekomsten på internet genom en sökning, visar dock på en sorts kollektiv åsikt om vad som
är mest fascinerande för människor. Det är genom denna sökning vi kan avslöja vart
kameralinserna oftast sökt sig, och det måste också med nödvändighet betyda något. Vi vet att
människor fascineras av sammanflätningen av byggnad och trädgård, att de signifikanta
tornen med sina gyllene bollar är intressanta att fotografera, att kolonnerna väcker lusten att
avbilda, att kakelplattornas kreativa skådespel drar blickarna till sig osv.
Efter bestämningen av analysmaterial fortsätter den subjektiva analysen i två steg, och det är
omöjligt för två olika analytiker att skriva samma text och välja samma bilder, och det är just
detta som är både svagheten och styrkan i Erwin Panofskys metod. Den visar uttryckligen att
konstanalysen vilar på betraktarens individuella fundament och inte i en kollektiv
konsensusanalys om en sådan är möjlig. I detta fall fanns från början en ambition att finna
begreppsdikotomier som kortfattat kunde belysa analysens resultat. Huruvida dessa
begreppspar kan anses som relevanta och användbara vill jag också påstå ligger på den
enskildes axlar att avgöra. Den förståelse som läsaren kan uppbringa för det analytikern
skrivit lär vara avgörande. Om begreppsdikotomierna verkar förklarande och upplysande, är
de användbara för ökad förståelse, men om de framstår som förvirrande och obegripliga kan
de också göra verket mer oåtkomligt och svårttolkat. Det är språkkartan som avgör samt
förmågan att se skillnaden jämfört med andra verk.
Den komparativa analysen omfattar endast en ytterligare arkitekts stildrag på samma
bildnivåer, d v s Antoni Gaudís Casa Milá. Det har genom tidigare forskning konstaterats att
Hundertwasser och Gaudí står varandra arkitektoniskt nära. Orla Wades studie är dock
komparativ på ett övergripande sätt, med utgångspunkten i deras uttalade filosofiska system
och deras medvetna inspirationskällor.60 Föreliggande uppsats fokuserar på utvalda detaljer
och deras kopplingar till både medvetna och omedvetna stil- typ- och kulturhistoriska
referenser.
Resultatet visade på både likheter och avvikelser i de arkitektoniska elementen, trots att båda
konstnärerna arbetade med organisk arkitektur samt arbetade i enlighet med en i hög grad
överensstämmande filosofi. Både Die Grüne Zitadelle och Casa Milá bestämdes som
inkluderande genom sin öppenhet mot människor att generöst låta dem till och med beträda
taken, kanske som stora djur som bär små människor säkert på ryggen. Vidare bestämdes
arkitekturen i båda fallen som underordnande människan genom att formerna och färgerna
indikerar brist på maktanspråk, som människor upplever som ett vänligt och inbjudande
förhållningssätt. Naturtryggheten är också gemensam genom att både Die Grüne Zitadelle
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(genom bröstvärnen som söker sig till marken) och Casa Milá (genom att markplanet i
atriumgården är grottlik) refererar till naturen som fundamental för civilisationen.
När vi kommer till begreppsparen kreativ kontra aritmetisk ordning, tvekar Antoni Gaudí och
skapar en fönsterplacering som delvis är kreativ och delvis artitmetisk, medan
Hundertwassers fönsterplacering är fullständigt kreativ. Även när det gäller kolonnernas
dikotomiska begreppspar stark identitet kontra identitetssvaghet tänker Gaudí och
Hundertwasser annorlunda. Den kollektiva samlingen av kolonner har stark identitet i Gaudís
Casa Milá medan den enskilda kolonnen är identitetssvag. Hundertwassers kolonner är alla
personligheter med stark individualistisk identitet. På samma sätt representerar Gaudís
kolonnordning en ordnad ordning medan Hundertwassers kolonnordning representerar kaos.
På fjärde nivån blir splittringen total, medan Hundertwasser är selektivt funktionalistisk så är
Gaudí kategoriskt funktionalistisk, och medan Hundertwasser representerar ett slumpartat
resultat med en hierarkisk olydnad eftersom han släpper in hantverkarna i den konstnärliga
processen, är Gaudís resultat planerat och yrkesrollerna åtskilda.
Jag tror mig se en antydan till ett mönster tona fram ur analysresultatet; ju högre bildnivå
desto större samstämmighet råder mellan arkitekterna. Ju mer övergripande, ju större pensel,
desto mera tycks de likna varandra. Ju mer detaljerat, ju mindre pensel, desto större olikheter.
Detta får mig att tänka på de vetenskapsteoretiska nivåerna; ontologin, epistemologin,
metodolgin och slutligen datanivån. Arkitekterna tycks enligt analysen absolut dela den
översta sektionen i denna tratt, de filosofiska antagandena om hur världen (arkitekturen) idealt
bör vara beskaffad och bör förhålla sig till människan, men gör sina tolkningar av hur detta
bäst uttrycks något olika. Motsvarande den epistemologiska nivån, d v s hur man skapar
insikter om världen (arkitekturen) är Gaudí (innegårdens fönsterplacering) mer tveksam och
hybridiserar något, medan Hundertwasser (tornets fönsterplacering och uttryck) är övertygad
om hur filosofin ska tolkas, d v s fullständigt kreativt. På den motsvarande metologiska nivån
blir skillnaderna än större genom att tillämpningarna av filosofin i de mer avgränsade delarna
av byggnaden (kolonnernas individualitet) för att på motsvarande datanivån (badrummet)
fullständigt skilja sig åt. För Gaudí tycks inte sådana detaljer vara särskilt viktiga bortsett från
funktionen, medan de för Hundertwassers vidkommande var lika viktiga som filosofin i sig.
Sammanfattande vet vi att Hundertwasser inspirerades av Gaudís filosofi trots att de inte
delade livstid mer än två år.61 Uppsatsen visar att Hundertwasser dock drog ut andra och mer
intensiva slutsaser ur denna filosofi; han lät den kreativa ordningen råda för fönstrens
vidkommande ur alla perspektiv, drev individualiseringen till en ny nivå genom att
identitetsbestämma ända ut till de enskilda kolonnerna med sin kaotiska kolonnordning, han
lät överskölja varje del av byggnaden, ända in i badrummet, med sin kreativitet.
Frågan är om forskningsansatsen, d v s om dubbelmetoden tillförde något som annars varit
svåråtkomligt. Tidigare forskning som resonerar om Hundertwassers arkitektur i komparativ
mening har på olika sätt lagt märke till skillnaderna. Begreppsparen kan dock göra
arkitekturreflektionen mer konkret, som att bli erbjuden att följa en snitslad bana eller låna
några stödhjul. På samma sätt som det kan vara en styrka är det också en brist eftersom
analysen tenderar att bli positivistisk, d v s reduceras till en platt faktajämförelse istället för en
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humanistisk metod. 62 Det skulle därför, eller å andra sidan, kunna vara intressant att pröva de
framvaskade dikotomiska begreppen även på andra arkitektoniska verk. Det finns trots allt en
stor skillnad mellan Wölfflins ursprungliga visuella epokskiljande dikotomier och de i
föreliggande uppsats framvaskade dito som medger en vidare tolkningshorisont och inte
jämför skillnader mellan epoker. Det finns en möjlighet att ytterligare forskning skulle kunna
ge en tydligare riktning om meningsfullheten med den dubbelanalys som uppsatsen
presenterar.
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7. SAMMANFATTNING
Uppsatsen avhandlar Friedensreich Hundertwassers (1928-2000) organiska arkitektur
begränsad till kvarteret Die Grüne Zitadelle, färdiguppfört 2005 i Magdeburg, Tyskland.
Genom ett bekvämlighetsurval via sökningar på internet har fyra bildnivåer, från
övergripande arkitektonisk nivå till detaljerad, beslutats som utgångspunkt för en
analys/syntes enligt Erwin Panofskys ikonologiska metod. Ur denna uppsatsens inledande del
har tio dikotomiska begrepp vaskats fram ur materialet, och genom en anpassad variant av
Heinrich Wölfflins komparativa metod, har begreppsparen applicerats på ett annat
arkitektoniskt verk.
Till denna uppsatsens andra del valdes arkitekten Antoni Gaudí (1852-1926) och hyreshuset
Casa Milá, byggt mellan år 1905-1910 i Barcelona, Spanien där arkitekten var född och
verksam. Samma fyra bildnivåer valdes även för denna byggnad, och den komparativa
analysen utgår från de framvaskade dikotomiska begreppen från uppsatsen första del.
Begreppens uppgift är att belysa de båda arkitekternas verk ur ett upplevelsemässigt
perspektiv. Vilken känsla av t ex inklusion, maktanspråk, identitet o s v förmedlar
byggnaden?
Resultatet visar att de båda arkitekternas verk har störst samstämmighet på den övergripande
bildnivån som vilar på ett gemensamt filosofiskt fundament, för att sedan i de allt mer
detaljerade bildnivåerna också allt mindre grad överenstämma med varandra. Således tolkar
arkitekterna filosofin annorlunda, vilket för med sig skilda idéer om hur det visuella intrycket
ska förmedlas. Skillnaderna mellan verken ligger i att Hunderwasser bejakar den kreativa
ordningen än mer, individualiserar de arkitektoniska elementen, är en intensiv konstnär in i
minsta skrymsle av sin byggnad.
Forskningsfrågan huruvida en dubbel analys, en ikonologisk och en komparativ, kan tillföra
något som tidigare forskning inte redan upptäckt är att de framvaskande begreppsparen kan
användas som stöd i arkitekturreflektionen, och att vidare forskning genom applicering av
dubbelmetoden avseende andra verk kanske kan ge tydligare besked därom.
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