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 Mitt syfte med denna uppsats har varit att enligt min frågeställning undersöka om i vad mån 

och på vilket sätt det går att se rationella respektive irrationella, i form av andliga, 

förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, 

och i så fall utifrån vilka bakomliggande idéer hos dessa, samt vilka eventuella likheter 

och/eller skillnader mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl det går att se gällande deras 

rationella respektive irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och 

konstskapande. Gällande definitionen av det irrationella i form av det andliga, har jag utgått 

ifrån fyra olika former av andlighet, känslomässig, transcendent, religiös samt ockult. 

   Utifrån mitt syfte och min frågeställning har jag som undersökningsmaterial valt ut delar av 

ett antal, specifika litterära verk, såväl originalverk av de undersökta konstnärerna och 

arkitekterna själva, som verk, konstvetenskapliga, sociologiska och idéhistoriska 

litteraturverk, utgörandes den tidigare forskningen som jag har återfunnit inom området, om 

dessa av andra författare och forskare. Utifrån dessa litterära verk har jag analyserat och 

diskuterat Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls bakomliggande idéer kring och 

förhållningssätt till sin konst och arkitektur i och med perspektiv av rationalitet och 

irrationalitet i form av andlighet . Detta undersökningsmaterial har jag enligt metoden 

litteraturanalys och sammanställning av litteraturkällor vidare tolkat, analyserat, kritiskt 

granskat, refererat och till en helhet jämfört och sammanställt. 

   Det analysresultat som jag med min undersökning har kommit fram till är att det hos såväl 

Le Corbusier som hos Bauhaus och De Stijl går att finna liknande enhetliga och 

genomgående perspektiv av rationalitet i form av maskinestetik, geometri och monokrom 

färgsättning; detta samtidigt som det hos alla tre, i form av en större diversifiering dem 

emellan jämför med de rationella perspektiven, går att finna irrationella perspektiv i olika 

former av andlighet. Hos Le Corbusier har jag funnit perspektiv av religiös, ockult och 

känslomässig andlighet, hos Bauhaus perspektiv av känslomässig, ockult och transcendent 

andlighet, samt hos De Stijl perspektiv av transcendent och ockult andlighet.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl kan inom konst- och arkitekturområdet sägas ha varit 

”barn av sin tid”. Redan vid en ytlig betraktelse av deras respektive verk, av exempelvis de 

geometriska och funktionella, strikta och avskalade formspråken och färgsättningarna som de 

innefattar, tycks de inge betraktaren en känsla av något typiskt och allt igenom modernt. 

Kanske kan man till och med säga att dessa verk tycks besitta en modern ”zeitgeist”, för att 

tala med Hegels begrepp. Men om man dock börjar göra en djupare analys kring, och bena ut, 

detta fenomen, vad är det egentligen som kan sägas vara så typiskt modernt med ovan nämnda 

konstnärers och arkitekters verk? Är dessa skapade utifrån, teoretiskt sett, allt igenom 

moderna grunder och ideal, med allt vad detta innebär, förnuftsmässighet, vetenskaplighet, 

objektivitet, planmässig ordning etc.? Eller går det att till och med återfinna element i dem 

som på något sätt kan sägas stå i motsats till de kännetecken för vad som brukar räknas som 

vedertaget modernt? 

   Vidare är det enligt min mening inte heller en slump att det vid en ytlig betraktelse går att 

koppla ihop Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls arkitektur och konst i ovan nämnda 

avseende. De tycks alla tre inneha en gemensam grund och ett släktskap med varandra. Men 

vid en djupare analys, vilken eller vilka mer specifika gemensamma nämnare hos de tre går 

det egentligen att finna? 

   Som jag utifrån mina förkunskaper kan se, finns ett element som kan sägas vara en 

grundläggande, gemensam nämnare för Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls konst och 

arkitektur, och som samtidigt kan ses som symptomatiska för vad som kan benämnas modernt 

och icke-modernt. Dessa element återfinns enligt mig i och med dikotomin rationalitet-

irrationalitet. För att försöka ge en klar och tydlig bild av vad jag åsyftar med detta 

begreppspar, redogör jag för en definition av det här i det följande. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

 
1.2.1 Rationalitet - Irrationalitet 

 

Såväl begreppet rationalitet som irrationalitet tycks mig vara vida och svåra att redogöra för 

utifrån en kortare och enkel definition. De innebörder och egenskaper hos dessa som jag här 
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lägger i dem, och som jag i denna undersökning ämnar utgå ifrån, är att det rationella handlar 

om något som epistemologiskt återfinns inom förnuftets gränser; som syftar till att bygga på 

objektivitet, vetenskaplighet, logisk kalkylerbarhet, ändamålsenlighet, effektivitet och 

funktionalitet. Detta ställer jag mot det som jag här i motsats räknar till det irrationella, 

nämligen läror, teorier och världsuppfattningar som kan sägas röra sig bortom förnuftets 

gränser och det sinnliga, bortom det fysiska och materiella, som inte går att bevisa objektivt, 

logiskt eller vetenskapligt, och som i fallet med min undersökning får representeras av 

andligheten eller spiritualiteten som fenomen. 

   Det andliga och spirituella i sin tur förefaller mig vara svårt att ge en enda enhetlig, tydlig 

och allomfattande definition på, men jag ämnar här i så hög grad som möjligt närma mig en 

sådan genom att utgå ifrån en uppdelning av olika kategorier eller typer av andlighet eller 

spiritualitet som är tänkta att fungera som verktyg för att de olika former av som jag 

eventuellt kan tänkas träffa på i analysen av texterna speglandes arkitekternas och 

konstnärernas förhållande till det irrationella. I uppdelningen av dessa kategorier har jag valt 

att utgå ifrån och använda mig av en text av Mike King i dennes artikel ”Concerning the 

spiritual in twentieth-century art and science”, där författaren gör ett försök att definiera det 

andliga eller spirituella, och som han sätter in i en kontext som utgörs av modernismens konst 

och den moderna vetenskapen.1 King skiljer här mellan en religiös, en ockult samt en 

transcendent andlighet. Den religiösa andligheten är kopplad till organiserade och 

traditionella religioner såsom islam, buddhismen och kristendomen. Ockult spiritualitet 

innefattar en andlighet bortom de traditionella religionerna, inom det esoteriska området, 

byggandes på fenomen såsom klärvoajans, andar och andra fenomen som räknas till det 

paranormala. Den transcendenta spiritualiteten slutligen handlar om en andlighet i form av 

övergången från en tillfällig fysisk kropp till ett evigt själsliv bortom livet i denna värld hos 

den personliga identiteten och varandet. King påpekar dock att dessa tre former av 

spiritualiteter går in i varandra och att gränserna mellan dem således kan sägas vara flytande.2 

   Till dessa tre former av spiritualitet vill jag själv lägga till en fjärde form eller kategori, som 

jag väljer att kalla för känslomässig andlighet. Det som skiljer denna andlighet från de ovan 

nämnda är att den inte har något att göra med det som existerar utan för den fysiska 

verkligheten och det jordiska livet, utan endast är kopplat till människans känslomässiga 

själsliv och det mänskliga psyket. Likväl ser jag även den känslomässiga andligheten liksom 

de andra ovan nämnda formerna av andlighet som något som står i motsats till det 

                                                 
1 M King, Concerning the Spiritual in Twentieth-century Art and Science, Leonardo, Vol. 31 Issue. 1, 1998. 
2 Ibid., s 21. 
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förnuftsmässiga, som inte går att mäta och bevisa på ett vetenskapligt, logiskt eller objektivt 

sätt, och som därmed kan ses som tillhörande den irrationella sfären. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Även om jag i min undersökning ämnar utgå från beskrivningar och redogörelser av 

personliga synsätt gällande rationalitet och irrationalitet i form av andlighet hos Le Corbusier 

och hos konstnärer och arkitekter inom Bauhaus och De Stijl, kommer jag att här göra en 

avgränsning på så sätt att detta endast kommer att handla om deras idéer, och om influenser 

till dessa från andra teoretiker. Således ämnar jag inte gå djupare gällande fakta av biografisk 

art om dessa konstnärer och arkitekter gällande vad som i deras biografi, exempelvis påverkan 

från familj, organisationer eller andra institutioner, skulle kunna visa på en utveckling mot ett 

rationalistiskt respektive andligt synsätt. Även om jag ser att detta förmodligen skulle kunna, 

åtminstone i en viss mån, vara värdefullt för att få en än mer fördjupad bild av perspektiven 

och idéerna hos konstnärerna och arkitekterna, samt hur dessa har uppkommit hos dem, ser 

jag att detta förmodligen skulle kräva ett utrymme som ligger bortom gränserna för denna 

undersöknings omfång. Då jag även ser idéerna i sig, kopplingar mellan dessa och influenser 

från andra teoretikers idéer som de mest signifikanta och grundläggande källor att utgå ifrån 

utifrån min specifika inriktning på denna undersökning, stannar min analys vid dessa.  

   Även om det för att få en mer heltäckande bild av perspektiv på rationalitet och irrationalitet 

inom modernistisk konst och arkitektur skulle vara intressant att undersöka ett större antal 

modernistiska konstnärer, arkitekter samt konst- och arkitekturriktningar, har jag utifrån 

begränsningar av utrymme gällande denna undersöknings tänkta omfång, varit tvungen att 

begränsa mig till tre av dessa. 

 

1.4 Syfte och Frågeställning 

 

Utifrån ovan beskrivna grundläggande tankar och idéer kring de modernistiska arkitekternas 

och konstnärernas förhållande till moderniteten och till det nämnda begreppsparet, enligt min 

definition av detta, är syftet med denna uppsats mer konkret att undersöka hur Le Corbusier, 

Bauhaus och De Stijl förhåller sig till det rationella och irrationella i de bakomliggande 

idéerna och tankarna till sin konst och arkitektur, samt att mellan dem göra jämförelser med 

avseende på detta; allt enligt följande, nedanstående frågeställning: 
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¤ I vad mån och på vilket sätt går det att se rationella förhållningssätt till arkitektur- och 

konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån vilka 

bakomliggande idéer hos dessa? 

 

¤ I vad mån och på vilket sätt går det att se irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till 

arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån 

vilka bakomliggande idéer hos dessa? 

 

¤ Vilka eventuella likheter och/eller skillnader mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl går 

det att se gällande deras rationella förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande? 

 

¤ Vilka eventuella likheter och/eller skillnader mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl går 

det att se gällande deras irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och 

konstskapande? 

 

 

2. Material, Tidigare forskning och Metod 
 

2.1 Material: Litteraturkällor 

 

När det gäller det material som jag i min undersökning av Le Corbusiers, Bauhaus och De 

Stijls förhållningssätt i sin konst och arkitektur till begreppsparet rationalitet-irrationalitet 

planerat att använda mig av, ämnar jag utgå från litteraturkällor som berör dessa områden, och 

i detta fall utvalda delar av den litteratur som jag finner relevant för detta göromål, 

innefattandes såväl originalverk skrivna av arkitekterna och konstnärerna själva som verk, 

konstvetenskapliga, sociologiska eller idéhistoriska, skrivna av andra författare om dessa 

arkitekter, konstnärer och tillhörande konst- och arkitekturrörelser. 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Då min analys i grunden bygger på, utifrån mitt syfte och min frågeställning i 

undersökningen, att sammanställa tidigare forskning till en helhet, utgör det ovan beskrivna 

materialet skrivet av lärare och forskare inom de akademiska disciplinerna sociologi samt 
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konst- och arkitekturhistoria, jämte originalverken av de olika konstnärerna och arkitekterna, 

den samlade tidigare forskning inom området i fråga som jag har kunna återfinna. Även om 

det finns mycket skrivet om Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl i allmänhet har jag under 

litteratursökningsprocessen upptäckt att det har varit svårt att finna relevant litteratur som 

berör just min undersöknings område. Detta speciellt när det gäller information och forskning 

rörande perspektiven av irrationalitet och andlighet. Gällande de rationalistiska perspektiven, 

har det relevanta informationsutbudet i litteraturen varit större. 

   Gällande värderandet av de olika källor jag har använt mig av, och deras respektive relevans 

och nytta för min undersökning, har detta handlat om en form av graderande av hur 

omfattande mängden relevant och nyttig information som jag har lyckats utvinna ur de olika 

litterära verken har varit. I och med detta kan de verk som jag har använt mig av som 

analysmaterial, utgörandes den tidigare forskningen, sägas först och främst ha varit uppdelade 

i tre kategorier; dels den litteratur som har visat sig innehålla en större mängd information och 

som utgör grunden i mitt analysmaterial; dels den litteratur som innehåller mer begränsad 

information, men som har varit värdefulla som material för att hämta belysande, 

kompletterande citat och kortare referat ur; samt slutligen den litteratur med mer begränsad 

information men där den begränsade informationen i två eller fler verk sammantaget har 

kunnat ge en större mängd grundinformation om ett visst perspektiv. 

    En ytterligare uppdelning jag har gjort gällande källorna är hur väl genomgående de har 

kunnat användas i min analys med avseende på uppdelningen mellan Le Corbusier, Bauhaus 

och De Stijl samt gällande uppdelningen mellan perspektiven av rationalitet och irrationalitet i 

form av andlighet. 

  Två fundamentala verk tillhörande såväl den första kategorin av en större mängd 

grundinformation som tillhörande de verk som har gett mig genomgående information om 

såväl Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl som information om både perspektiv av rationalitet 

och irrationalitet, har varit två nära sammanhörande verk av arkitekturhistorikern och 

arkitekten Christer Bodén. Dels verket Modernismens Arkitektur - Huset som Konstverk – 

Konstinflytande och Stilskiften under Nittonhundratalet Volym 1.3  Dels verket Modern 

Arkitektur – Funktionalismens uppgång och fall.4 Sammantagna har jag genomgående kunnat 

använda mig av Bodéns verk såväl i samtliga, respektive kapitel om Le Corbusier, Bauhaus 

                                                 
3 C, Bodén, Modernismens Arkitektur Vol 1: Huset som Konstverk – Konstinflytande och Stilskiften under 
Nittonhundratalet , ArchiLibris, Helsingborg, 1997. 
4 C, Bodén, Modern Arkitektur: Modernismens Uppgång och Fall, ArchiLibris, Helsingborg, 1991 
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och De Stijl, som gällande både perspektiv av rationalitet och irrationalitet i form av 

andlighet. 

   Sociologen Willy Guneriussens verk Å förstå det moderne - framskrittstro, rasjonalitet, 

ambivalens og irrasjonalitet i diskursen om modernitet, tillhör även detta kategorin för att 

räknas som en större mängd grundinformation.5 Till skillnad från Bodéns verk har jag dock 

endast kunnat använda mig av Guneriussens verk gällande min analys av Le Corbusier och 

endast gällande perspektiv av rationalitet. 

   Ett annat verk som tillhör den första kategorin, grunden i mitt analysmaterial, är 

konsthistorikern Paul Overys verk De Stijl.6 Overys verk har således försett mig med en större 

mängd information gällande såväl i första hand perspektiv av rationalitet som även i andra 

hand perspektiv av irrationalitet i form av andlighet, detta dock endast gällande De Stijl. 

   Ytterligare en liknande grundstomme i mitt analysmaterial, utgörs av konsthistorikern Frank 

Whitfords verk Bauhaus.7 Jag har funnit detta verk användbart endast för Bauhaus och för 

perspektiv av irrationalitet i form av andlighet.  

  Vidare har jag i min analys av Bauhaus och gällande såväl perspektiv av rationalitet som 

perspektiv av irrationalitet genom andlighet, använt mig av två delar av samma verk som 

enligt den tredje kategorin ovan sammantagna kan sägas utgöra en fundamental del av min 

analys. Detta gäller dels för konsthistorikern Andreas Haus kapitel ”Bauhaus – historiskt” i 

verket Bauhaus av Jeannine Fiedler och Peter Feierabend (Utg.).8 Dels för konsthistorikern 

Nicole Colins kapitel ”Det filosofiska Bauhaus – kulturkritik och social utopi” i samma verk.9 

   På ett liknande sätt kan andra två verk som jag har använt mig av i min analys av Le 

Corbusier och gällande såväl perspektiv av rationalitet som irrationalitet i form av andlighet, 

sägas tillsammans utgöra en betydande del av min analys om ett specifikt område. Detta gäller 

dels för arkitekturhistorikern J.K. Birksteds verk Le Corbusier and the Occult.10 Dels för 

arkitekturhistorikern Kenneth Framptons verk Le Corbusier.11 

   De tre resterande verk som jag har använt mig av i min analys faller alla under den ovan 

beskrivna andra kategorin, såsom innehållandes en i omfånget och relevansen mer begränsad 

information, men som samtidigt besuttit ett stort värde i det att samtliga av dessa texter har 

lyckats belysa det grundläggande resonemanget i min analys på ett signifikant sätt. Detta 
                                                 
5 W, Guneriussen, Å Förstå det Moderne: Framskrittstro, Rasjonalitet, Ambivalens og Irrasjonalitet i Diskursen 
om Modernitet, Tano Aschehoug, Oslo, 1999. 
6 P, Overy, De Stijl, Thames & Hudson, London, 1991. 
7 F, Whitford, Bauhaus, Thames & Hudson, London, 1984. 
8 A, Haus, ’Bauhaus – historiskt’ i J,Fiedler & P, Feierabend (Utg.), Bauhaus, Könemann, Köln, 1999. 
9 N, Colin, ’Det Filosofiska Bauhaus – kulturkritik och social utopi’ i Ibid. 
10 J. K. Birksted, Le Corbusier and the Occult, MIT, Cambridge, 2009. 
11 K, Frampton, Le Corbusier, Thames & Hudson, London, 2001. 
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gäller konsthistorikern Carsten-Peter Warnckes verk The ideal as art: De Stijl 1917-1931, 

som jag använt mig av i min analys av De Stijl och dess perspektiv av rationalitet.12 Det gäller 

konsthistorikern Roger Lipseys verk An art of our own: the spiritual in twentieth century art, 

som har haft en betydande roll i min analys av perspektivet av irrationalitet i form av 

andlighet hos De Stijl.13 Detsamma gäller för konsthistorikern H.L.C. Jaffés verk De Stijl 

1917-1931 – The dutch contribution to modern art.14 
 

2.3 Metod: Litteraturanalys och sammanställning av litteraturkällor 

 

De texter och redogörelser i den ovan nämnda litteraturen, som således återger och berättar 

om Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls förhållningssätt till och speglingar av rationalitet-

irrationalitet i sitt arkitektur- och konstskapande, kommer jag vidare i min analys att tolka, 

analysera, kritiskt granska, jämföra samt referera och sammanställa till en helhet som är tänkt 

att ge ett sammanhängande svar på den frågeställning som återfinns i mitt inledningskapitel. 

Jag kommer genom denna metod att göra undersökningar av idéerna och analyserna i det 

ovan beskrivna materialet av Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls syn på och förhållningssätt 

till det rationella respektive det andliga; allt detta ovan nämnda för att på ett så helhetligt sätt 

som möjligt uppfylla mitt ovan beskrivna syfte med denna undersökning. 

 

3. Analys 
 

3.1 Le Corbusier – arkitekten och konstnären mellan det tekniska och det andliga  
 

De grundläggande estetiska och symboliska uttrycken för ett framväxande modernt och 

posttraditionellt samhälle byggde under 1900-talet på ett ambivalent tillstånd i form av en 

motsättning mellan rationalitet och irrationalitet. Detta kan ses som en grundläggande tes i 

den norske sociologen Willy Guneriussens tankar kring det moderna samhället och 

modernism, som han framställer i sitt verk Å förstå det moderne - framskrittstro, rasjonalitet, 

ambivalens og irrasjonalitet i diskursen om modernitet.15 När det gäller det irrationella, menar 

han att detta uttryck för modernitet, byggandes på element som drömmar, begär, berusning, 
                                                 
12 C-P, Warncke The ideal as art: De Stijl 1917-1931, Taschen, Köln, 1961/2001. 
13 R, Lipsey, An art of our own: the Spiritual in Twentieth Century Art, Shambhala, Boston, 1988. 
14 H.L.C, Jaffé, De Stijl 1917-1931 – The dutch contribution to modern art, Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, 1986. 
15 W, Guneriussen, Å Förstå det Moderne: Framskrittstro, Rasjonalitet, Ambivalens og Irrasjonalitet i Diskursen 
om Modernitet, Tano Aschehoug, Oslo, 1999. 
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vanvett och fantasi, uppvisades av exempelvis dadaismen och surrealismen i deras vilja att 

spegla det oordnade och det undermedvetna.16 Samtidigt, hävdar Guneriussen, fanns det hos 

andra konst- och arkitekturrörelser, såsom futurismen, kubismen och funktionalismen, en vilja 

att i namn av det moderna estetiskt och idémässigt ge uttryck för en vision om en civilisation 

baserad på vetenskaplighet och rationell ordning. Som det främst belysande exemplet på detta 

beskriver Guneriussen hur funktionalismen, dess visioner om att estetiskt ge uttryck för ett 

geometriskt ordnat och rationellt planlagt modernt liv, samt en av denna rörelses mest 

framstående representanter, Le Corbusier.17 

 

   Hos Le Corbusiers arkitektur och hans idéer kring denna, menar Guneriussen att det går att 

återfinna den ovan beskrivna rationalistiska visionen i en väl utpräglad form, och där denna i 

denne arkitekts fall handlar om en bild av en hel rationell civilisations förverkligande i lika 

hög grad som endast gällande en specifik stil rent estetiskt och formmässigt sett. 

Genomgående för Le Corbusiers visioner på båda dessa plan var ideal byggda på den 

moderna maskinåldern och industrialiseringen. Dessa två fenomen fick genomgående tjäna 

som inspiration för Le Corbusiers verksamhet som arkitekt. Först och främst, visar 

Guneriussen, kom detta till uttryck i arkitektens aversion mot det traditionella 

bostadsbyggandet och stadsplanerandet, som han menade var oordnat, planlöst och irrationellt 

i sitt brukande att ornament och dekorationer. Med maskinen och industrin, som jag här vill 

förtydliga är byggd på den rationella, förnuftsmässiga vetenskapen och matematiken i och 

med ingenjörskonsten, som ledstjärnor ville Le Corbusier omforma hela samhället utifrån de 

möjligheter som den moderna maskinteknologin och vetenskapen gav till att genom rationell 

produktion, planläggning och design skapa både enskilda bostäder som en hel stad enligt en 

teknisk perfektion, som skulle inte endast skulle göra de boende individernas liv lyckligare 

utan även innebära en saklig skönhet i det estetiska genom geometrisk ordning av 

rätvinklighet.18 Han ville gällande detta således att hus skulle vara likt ”bomaskiner” och 

stadsmiljön som ”fabriker”, där varje element i såväl det enskilda huset som i staden i helhet 

skulle bygga på rationella principer som effektivitet och funktionalitet. Guneriussen visar att 

Le Corbusier exempelvis när det gäller individens vardagliga hemmiljö, ville utforma denna 

enligt industriella och maskinmässiga normer på så sätt att utnyttjande av rummet, möbler och 

inredning skulle följa ett rationellt mönster, av rätvinklig geometrisk ordning som jag här vill 

                                                 
16 Ibid., s. 137 f. 
17 Ibid., s. 157-160. 
18 Ibid., s. 160-161. 
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framhäva byggde på vetenskapliga, logiska matematiska uträkningar, där ändamålsenlig 

funktion skulle gå före den rena utsmyckningen och dekorationen som ideal. På detta vis var 

det således ett genomrationellt levnadssätt, med huset och stadsplanerna som verktyg för 

detta, som Le Corbusier eftersträvade att den moderna individen skulle anamma och där hans 

arkitektur- och stadsplaneringsideal enligt honom skulle bana vägen för detta.19 Denna ovan 

nämnda ordning, kopplat till det geometriska, är något som Le Corbusier ägnar ett specifikt 

kapitel åt i dennes verk The city of to-morrow and its planning, och han säger här: 

 
”The house, the street, the town, are points to which human energy is directed: 

  they should be ordered, otherwise they counteract the fundamental principles 

  round which we revolve; if they are not ordered, they oppose themselves to us, 

  they thwart us, as the nature all around us thwarts us, though we have striven 

  with it, and with it begin each day a new struggle.”20 

 

Vidare talar Le Corbusier om människans behov av ordning, och detta kopplat till det 

geometriska, när han säger: 

 
”When man is free, his tendency is towards pure geometry. It is then that he achieves 

  what we call order. Order is in dispensable to him, otherwise his actions would be 

  without coherence and could lead nowhere. And to it he brings the aid of his idea of 

  perfection. The more this order is an exact one, the more happy he is, the more secure 

  he feels. In his mind he sets up the framework of constructions based on the order  

  which is imposed upon him by his body, and so he creates. All the works that man has  

  achieved are an “ordering”. Seen from the sky, they appear on the earth below as  

  geometric objects.”21 

 

Ordningen genom det geometriska kopplar Le Corbusier vidare till den räta vinkeln med 

följande ord: 

 
”The right angle is at were the sum of the forces which keep the world in equilibrium. 

  There is only one right angle; but there is an infinitude of other angles. The right angle, 

  therefore, has superior rights over other angles; it is unique and it is constant. In order 

  to work, man has need of constants. Without them he could not put one foot before the 

  other. The right angle is, it may be said, the essential and sufficient instrument of action 

  because it enables us to determine space with an absolute exactness. The right angle is  

                                                 
19 Ibid., s. 164-166. 
20 Le Corbusier, The City of To-morrow and its Planning, Dover Publications., New York, 1929/1987, s. 15. 
21 Ibid., s. 22-23. 
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  lawful, it is a part of our determinism, it is obligatory.”22 

   

  Som ett mer konkret exempel på hur det maskinella och industriella anammades av Le 

Corbusier som estetiskt ideal visar Christer Bodén på i sitt verk Modern Arkitektur – 

Funktionalismens uppgång och fall, där han visar på hur det stora oceangående fartyget var en 

signifikant förebild för Le Corbusiers funktionalistiska villaarkitektur.23 Bodén berättar om 

hur denna industriprodukt av komplicerad struktur och av stort format stod som en 

framstående symbol för dynamisk maskinestetik och att det i bland annat sin planlösning av 

linjär organisation, som i detta enligt mig byggde på rationella principer såsom 

ändamålsenlighet, effektivitet och funktionalitet, framstod som en perfekt förebild för både 

mindre bostäder med sparsam yta och större, rationellt utformade kollektivhus. Le Corbusier 

sägs enligt Bodén ha, i sina skrifter, spekulerat mycket över huruvida det skulle vara möjligt 

att översätta de kvaliteter, grundade i den förnuftsmässiga, vetenskapligt, logiskt och därmed 

rationellt baserade ingenjörskonsten, som fartyget besitter till arkitekturen och till hur en 

modern villa borde utformas, samt ha visat på en vilja till att sätta dessa planer i verket i och 

med att skapa byggnader utifrån fartygets uppbyggnad och i enlighet med dess 

kännetecknande yttre nautiska, marina attribut, såsom horisontella fönsterband, platt tak, 

runda kajutafönster, relingar, ramper, kommandobryggor, samt vit färg och en 

strömlinjeformad estetik som kunde liknas vid de skorstenar av cylindrisk form som kunde 

återfinnas på ett fartyg. I detta är två framstående byggnader av Le Corbusier som kan ges 

som belysande exempel på detta enligt Bodén är Villa Savoy, Poissy, i Bild 1, samt Villa 

Stein, Garches, 1927, i Bild 2.24 

 

      
                              Bild 1.                                                                                Bild 2. 

                                                 
22 Ibid., s 21. 
23 C, Bodén, Modern Arkitektur: Modernismens Uppgång och Fall, ArchiLibris, Helsingborg, 1991. 
24 Ibid., s. 118-123. 
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Le Corbusier säger själv gällande detta, åsyftande på bland annat fartyget som estetiskt ideal, i 

sitt verk Towards a New Architecture att: 

 
”A house is a machine for living in. Baths, sun, hotwater, coldwater, warmth 

  at will, conservation of food, hygiene, beauty in the sense of good proportion 

  An armchair is a machine for sitting in and so on. Our modern life, when we 

  are active and about (leaving out the moment when we fly to gruel and aspirin) 

  has created its own objects: its costume, its fountain pen, its eversharp pencil, 

  its typewriter, its telephone, its admirable office furniture, its plate-glass and 

  its “Innovation” trunks, the safety razor and the briar pipe, the bowler hat and  

  the limousine, the steamship and the airplane. Our epoch its fixing its style day 

  by day. It is there under our eyes. Eyes which do not see.”25 

 

Han säger vidare: 

 
“May our eyes be opened: this harmony already exists, the result of work governed 

  by economy and conditioned by physical necessities. This harmony has its causes; 

  its not in any way the effect of caprice, but is of a logical construction and congruous 

  with the world around it. In the daring transposition of human labour that has taken 

  place, nature has still been present and with the greater rigour as the problem was 

  difficult. The creations of mechanical technique are organism tending to a pure 

  functioning, and obey the same evolutionary laws as those objects in nature which 

  excite our admiration. There is harmony in the performances which come from the 

  workshop or the factory […] If we forget for a moment that a steamship is a machine 

  for transport and look at it with a fresh eye, we shall feel that we are facing an important 

  manifestation of temerity, of discipline, of harmony, of a beauty that is calm, vital and 

  strong […] A seriously-minded architect, looking at it as an architect (i.e. a creator of 

  organisms), will find in a steamship his freedom from an age-long but an contemptible 

  enslavement to the past. […] The house of the earth-man is the expression of a circum- 

  scribed world. The steamship is the first stage in the realization of a world organized  

  according to the new spirit.”26 

    

Jämte fartyget visar Le Corbusier i samma verk på hur han såg exempelvis flygplanet som 

uppvisandes det ideal av maskinell och industriell estetik, byggd på den förnuftsmässiga, 

vetenskapliga, matematiska ingenjörskonsten, som skulle genomsyra den moderna 

arkitekturen och det moderna bostadsbyggandet. Han säger: 
                                                 
25 Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications, New York, 1931/1986, s. 95. 
26 Ibid., s. 102-103 
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”The airplane is indubitably one of the products of the most intense selection in the range 

  of modern industry. We may then affirm that the airplane mobilized invention, intelligence 

  and daring: imagination and cold reason. It is the same spirit that built the Parthenon. Let  

  us look at things from the point of view of architecture, but in the state of mind of the  

  inventor of airplanes. The lesson of the airplane is not primarily in the forms it has created, 

  and above all we must learn to see in an airplane not a bird or a dragon-fly, but a machine  

  for flying; the lesson of the airplane lies in the logic which governed the enunciation of the 

  problem and which led to its successful realization. When a problem is properly stated, in  

  our epoch, it inevitably finds its solution. The problem of the house has not been stated.”27 

   

Det ovan beskrivna uppvisar dock inte hela bilden av Le Corbusiers djupare, grundläggande 

tankar bakom hans vision om arkitektur och stadsplanering. Även ett annat perspektiv än det 

rationella går att skönja i analysen av Le Corbusiers idéer. Detta dock mycket i en vilja hos 

honom till en form av förenande mellan till synes motsatta perspektiv. 

   ”Man bör sluta leka med orden, sluta med att alltid ställa synsätten mot varandra, och i 

stället förena dem i en förnuftig och harmonisk ordning. Den tekniska synen står inte i 

motsättning till den andliga. Den ena är råvaran och den andra verkets mästare. Den ena kan 

inte existera utan den andra.”28 Med dessa ord inleder Le Corbusier kapitel 2, benämnt ”Den 

tekniska synen – Den andliga synen – De bådas integration” i sitt verk Den nya staden: 

Planer, Analyser, Visioner, och han syftar genom dessa ord på en polarisering mellan det 

tekniska och det andliga, som han menade vid denna tid var rådande i debatten kring 

samhällets utveckling. I förlängningen kom detta synsätt att enligt Le Corbusier handla om en 

kamp mellan andlighet och materialism, där andlighetens förespråkare ville kämpa emot 

utvecklingen av ny teknik tillhörande den moderna industriella utveckling, alltifrån 

ångmaskinen och elektriciteten till tåget och flygplanet, och för en vilja till återgång till det 

gamla, tidigare samhället innan den industriella tekniken uppkom och, som man menade 

enligt Le Corbusier, kom att förstöra känsligheten hos människan och i samhället, vilken 

ansågs istället byggde på hjärta och själ och natur; något som ledde till att materialismens 

motståndare ville hindra utvecklingen av det moderna samhället.29 Men, säger Le Corbusier, 

andligheten förkroppsligas av det skapade verkets, den tekniska skapelsens, uppfinnare och 

mästare, och det materiella är endast en förlängning av denna i form av råvara, där den ena 

utan den andra inte kan finnas till, och i och med detta står den andliga och tekniska 

                                                 
27 Ibid., s. 109-110 
28 Le Corbusier, Den Nya Staden: Planer, Analyser, Visioner, Tema-serien, Stockholm, 1946/1969, s. 19. 
29 Ibid., s. 19-20. 
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perspektiven inte i motsättning till varandra, menar han.30 Vidare och mer konkret menar Le 

Corbusier att tekniken och dess uppfinnare och skapare istället för att skapa en form av 

konstgjord värld för anden byggd på ett föraktande av skapandets och uppfinnandets 

glädjeämnen som dess motståndare enligt Le Corbusier har gjort, har ”med måttverktygens 

precision på ett fantastiskt sätt öppnat rymderna framför oss – och följaktligen drömmen: 

stjärnornas världar och de svindlande djupen i livet på vår jord. Drömmen, poesin bryter fram 

varje minut i detta tekniska framåtskridande.”31 Le Corbusier ger här som exempel på detta 

bland annat på hur forskares undersökningar med mätapparater att miljarder levande varelser 

av harmoniska former har format jordens klippor, av vilka sten har brutits för att i sin tur 

skapa hus för människan, för hundratals miljoner år sedan i stora djup av tusentals meter, och 

där dessa mikroskopiska palats av kalk i form av storartade cellbildningar, vilka i sin tur 

människan kan använda sig av som material för byggandet av hus, visar på hur det i naturen i 

såväl stort som smått finns en organisation i allt. Le Corbusier menar här vidare även att 

människan i och med detta perspektiv på såväl det människoskapade som naturen, som han 

menar att det tekniska framåtskridandet ger, kommer känna en styrka och ett lugn i den form 

av harmoni som i och med detta perspektiv ges henne i bryggan mellan det av människan 

skapade verket och universum, och därmed även den andliga världen, i det att denna harmoni 

bygger på tanken om att det människoskapade verket i dess förhållande till, och ursprung ur, 

naturen följer den senares form av andliga kretslopp, av födelse och död, evig förnyelse och 

tillväxt.32  

   Denna harmoni speglar enligt Le Corbusier hur tekniken och det andliga inte kan särskiljas 

från varandra såsom sammanhörande, och därmed inte heller vara varandras motståndare. Han 

menar att tekniken såsom innehållandes logisk slutledning och det matematiska och det 

geometriska, i och med detta är nära sammankopplat med, och som en förlängning av det 

andliga; det andliga såsom innehållandes något avskilt från fakta och erfarenheter samt 

uttryckandes en omdömesförmåga och förmåga att värdera och mäta; detta ständigt utifrån 

förhållandet till människan och det mänskliga medvetandet. Le Corbusier ser här tekniken och 

det andliga i form av det mänskliga medvetandet som två poler som livet naturligt rör sig 

mellan, i form av en i följd, kontinuitet, i kontakt, beröring och samförstånd sinsemellan, och 

inte en form av opposition och brytning.33 Han sammanfattar dessa tankar med sina 

avslutande ord om att ”teknikens alla resurser och alla andliga värden utvecklade som en 
                                                 
30 Ibid., s. 19. 
31 Ibid., s. 20 
32 Ibid., s. 21-22. 
33 Ibid., s. 22. 
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solfjäder, sammanhängande, sammanhörande och alla utgående från det centrum som är det 

enda vi sysslar med – människan, den fysiska och den andliga människan, den resonerande 

liksom den kännande – det är den önskvärda lösningen på en orimlig konflikt mellan tekniska 

och andliga synpunkter”.34 

   Det går att fråga sig vad Le Corbusier här i sitt resonemang verkligen lägger i begreppet 

andlighet. Detta, som jag ser det, gällande att begreppet andlighet i sig kan innehålla olika 

betydelser, med avseende om det ska ses som något tillhörande den empiriska världen, såsom 

i form av mänskligt känsloliv, eller om begreppet mer sägs bygga på en bro mellan den 

mänskliga, fysiska och materiella världen och en värld bortom förnuftets gränser, som rent 

utav kan ses som något övernaturligt, och därmed tillhöra det ockulta, religiösa eller 

transcendentala området. Le Corbusier talar ovan om det andliga som något skilt från fakta 

och erfarenheter, och i detta fall menar jag att han med det andliga syftar på något bortom 

förnuftsvärlden, utanför den empiriska världen. Samtidigt ser jag det som att han talar om den 

andliga människan i form av den kännande människan, mänsklig känslighet och förfining i 

sitt perspektiv och förhållande till såväl det människoskapade till naturens skapelser, och 

därmed det andliga som något betydligt mer jordnära, ett mänskligt känsloliv. Likväl, för att 

analysera detta i förhållande till begreppen rationalitet och andlighet, ser jag dock ändå detta 

andliga i form av ett mänskligt känsloliv och ett förfinat sinne i förhållande till det naturen 

och det mänskligt skapade som inte kan, även om det i detta fall inte kan sägas vara härlett 

från något övernaturligt såsom den religiösa, ockulta eller transcendenta andligheten, sägas 

tillhöra det rationella området, såsom något som något logiskt och förnuftsmässigt och något 

som objektiv kan mätas och kalkyleras. Tvärtom visar detta enligt mig på något irrationellt 

mer i form av en känslomässig andlighet, som Le Corbusier vill bejaka och att det ska vara en 

del i en balans till det rationella i form av det tekniska, där det rationella och irrationella i 

detta fall ska samexistera i en form av symbiotiskt förhållande till vartannat, och där jag 

förstår det som att Le Corbusier själv såsom arkitekt och konstnär i sitt skapande ville vara en 

form av aktiv mellanhand och hans verk en brygga mellan dessa två motsatta områden. 

   En balans mellan dessa två motsatser, mellan det rationella och det irrationella, och i detta 

fall mellan det tekniska och det andliga, som jag ovan beskrivit hur detta var genomgående i 

Le Corbusiers tänkande, kan även sägas vara det centrala och fundamentala i hans så kallade 

Le Poème de l’Angle Droit från 1947-1953, här fritt översatt till Den räta vinkelns poem, en 

serie konstverk av symboliska, metaforiska bilder, utformade likt en samling av till varandra 

                                                 
34 Ibid., s. 23. 
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hörande religiösa ikonbilder, till att tillsammans utgöra bilder till ett poem, i Bild 3 

representerat av bilden Le Poème A3, som enligt min tolkning uppvisar på ett symboliskt sätt 

ett balanserat förhållande mellan människan, det människospakade och naturen med den räta 

vinkeln som symbol för detta och för livet., och som beskrivs och analyseras dels av J.K. 

Birksted i dennes verk Le Corbusier and the Occult.35 Dels av Kenneth Frampton i dennes 

verk Le Corbusier.36 

 

 
Bild 3. 

 

   Birksted talar här om Le Corbusiers förhållande till Le Poème de l’Angle Droit och dennes 

syn på den räta vinkeln som symbol. Han menar att Le Corbusier ska ha sett detta poem som 

grundfundamentet för sin konst och arkitektur, som ett grundfundament för sitt eget 

personliga varande, och att Le Corbusier såg den räta vinkeln som en symbol ladda med ett 

värde av mystik, och inte endast som geometri. Le Corbusier ska enligt Birksted ha sett den 

räta vinkeln som en, i det lodräta, symbol för hur människan genom att leva står upp och 

agerar, i det vågräta hur hon liggandes sover eller är död, och att bilder av livet i sin helhet är 

det som här återfinns i balansen mellan det vågräta och det lodräta, mellan det levande och det 

döda. Le Corbusier för här vidare också in ett andlighetsbegrepp när han enligt Birksted ska 

ha talat om den räta vinkeln som besittandes hjärtats ande såsom kvalitet, och att den räta 

vinkeln, symbolisk för stabilitet och balans, kan kallas för att vara ande i form av det 

                                                 
35 J. K. Birksted, Le Corbusier and the Occult, MIT, Cambridge, 2009. 
36 K, Frampton, Le Corbusier, Thames & Hudson, London, 2001. 
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kvadratiska.37 Det andliga resonemanget hos Le Corbusier gällande den räta vinkeln som här 

återges av Birksted, ser jag här som något svårdefinierat. Att det skulle vila något andligt över 

en geometrisk form och att den räta vinkeln skulle besitta en form av ande innebär enligt min 

mening att denna syn som Le Corbusier här har på den räta vinkeln faller utanför det 

vetenskapligt bevisbara och förnuftsmässiga, och därmed den rationella sfären. Jag har dock 

likaväl svårt att finna ett andlighetsbegrepp som bygger på något direkt religiöst, ockult eller 

transcendent. Orden ”hjärtats ande såsom kvalitet” förefaller mig mer symbolisera en form av 

känslomässigt förhållande mellan människan och det geometriska, vilket således gör att Le 

Corbusiers syn på den räta vinkeln i detta fall skulle kunna förpassas till den känslomässiga 

andlighetens område, utan att utesluta att det hos Le Corbusier bakom denna idé och tanke 

skulle kunna ha funnits ett perspektiv av andlighet byggd på något religiöst, transcendent eller 

ockult. Det är dock inget som jag menar kan sägas framgå bland ovan nämnda ord i ovan 

beskrivna text.  

   Frampton går ännu djupare i sin analys, och går på djupet med att beskriva och analysera 

uppbyggnaden av Le Poème de l’Angle Droit, dess målningars innehåll och hur dessa kan 

tolkas och vad de symboliserar. Något genomgående i bilderna och dess uppbyggnad i poemet 

menar Frampton är det att Le Corbusier i skapandet av detta influerats av den katolska 

kristendomen och alkemin såsom andliga idéströmningar. Detta visar sig gällande den 

katolska kristendomen som inspiration i form av hur poemet är uppbyggt, som en så kallad 

ikonostas av en samling ikonbilder, inspirerat av den kyrkliga altarbilden, samt gällande 

alkemin som inspiration i form av hur det genomgående temat i poemet i enlighet med 

alkemin handlar om att visa på harmoni och balanser mellan motsatta tillstånd, i Le Poème de 

l’Angle Droit mellan exempelvis manligt/kvinnligt, dag/natt, arkitekt/ingenjör eller mellan det 

rationella, kulturellt skapade moderna världen och den naturliga omvärlden, där Le Corbusier 

i Framptons text kan ses som en form av alkemist som i förenandet av rollen som 

konstnär/arkitekt är den som ska driva fram denna utveckling mellan det modernt, rationellt 

människoskapade och det naturliga, eller med andra ord, som jag här vill likna detta vid, 

mellan det tekniska och det andliga för att återkoppla till det som ovan beskrivs om hur Le 

Corbusier resonerar kring detta.38 I och med de influenser av katolsk kristendom och alkemi 

gällande den räta vinkeln som Frampton visar på, menar jag i min tur att det i detta fall går att 

tala om två bakomliggande perspektiv av irrationalitet i form av andlighet. Gällande den 

katolska kristendomen, i och med dess roll som tillhörandes den traditionella religionens 

                                                 
37 J. K. Birksted, Le Corbusier and the Occult, MIT, Cambridge, 2009, s. 239-240. 
38 K, Frampton, Le Corbusier, Thames & Hudson, London, 2001, s. 209-213. 
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område, handlar det enligt den definition jag här väljer om en form av religiös andlighet. I 

fallet med alkemin, som en företeelse byggd på mysticism utanför den traditionella 

religionens sfär, innebär denna en form av ockult andlighet. 

 

3.2 Bauhaus – monokrom rationalistisk arkitektur och polykrom spiritualistisk konst 

 

Ett rationalistiskt tänkande kring konst och arkitektur hos Bauhaus kan, enligt Andreas Haus 

beskrivning i kapitlet ”Bauhaus – historiskt” i verket Bauhaus av Jeannine Fiedler och Peter 

Feierabend (Utg.) sägas ha grundats redan i det tidigare Tyska konstindustriförbundet, där 

arkitekten Walter Gropius, senare förgrundsgestalt inom Bauhausskolan, innehade en ledande 

roll.39 Redan 1914 förespråkade Gropius det stilmässiga värdet av byggformer av industriell 

art, och kämpade för att införa tidsenliga element inom arkitekturen, som via dessa 

tekniksymboliserande former skulle ge den moderna byggskapelsen en form av inre mening. 

Dessa tidsenliga element skulle, menar Haus, enligt Gropius utgöras av skapelser av modern 

teknik, såsom bilen, fabriken, flygplanet, järnvägen etc., likt hur Le Corbusier framhöll den 

moderna tekniken och industrin som sitt estetiska ideal, som jag vill framhäva är grundade i 

den förnuftsmässigt rationella, vetenskapliga matematiska ingenjörskonsten, och där dessa i 

arkitekturen symboliskt skulle spegla en symbios mellan tekniken och konstformen, och som 

på riktigt tog fart från och med 1923 då en verklig omsvängning mot en nysaklig 

teknikorientering skedde inom Bauhaus, och som representerades av slagordet ”konst och 

teknik- en ny enhet”. 

   Som en följd av detta kom Bauhaus, skriver Haus, vidare att anamma De Stijls och 

konstruktivismens idéer om att i högsta möjliga utsträckning bygga gestaltningen på modern 

ingenjörsteknik, och tog till sig dels De Stijls estetiska ideal byggda på maskinella byggdelars 

regelbundenhet samt grundad i en elementärgeometrisk rationalitet, dels i konstruktivismens 

futuristiska ideal om dynamiska upplevelsevärden byggda på den industriella 

produktionstekniken; och där Bauhaus även i och med detta likt de två andra rörelserna 

strävade efter något större och bortom den goda formen, något som mer handlade om 

strukturföreställningar av ett större och enhetligare slag.40 

   Hand i hand med dessa estetiska ideal av det tekniska och det industriella, och således enligt 

mitt förtydligande det rationella, menar Nicole Colin i kapitlet ”Det filosofiska Bauhaus – 

kulturkritik och social utopi” i samma ovan nämnda verk att det gick ett utopiskt tänkande om 

                                                 
39 A, Haus, ’Bauhaus – historiskt’ i J,Fiedler & P, Feierabend (Utg.), Bauhaus, Könemann, Köln, 1999. 
40 Ibid., s. 14-21. 
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en form av ”jordisk frälsning” inom Bauhaus.41 Denna jordiska frälsning handlade om en idé 

om att det med teknikens och det industriellas hjälp skulle gå att göra människan fri genom 

göra bot på de sociala problemen och de sociala orättvisorna; en form av utopi som Colin 

menar var kopplad till frälsningsidéer av ett mer irrationellt slag där inspiration hämtades från 

olika områden och tänkare som vars idéer och läror byggde på och grundade sig i sådant som 

kan sägas ligga bortom det objektiva, vetenskapliga och förnuftsmässiga, och därmed enligt 

min mening tillhörandes det irrationella. För även om Bauhaus enligt Colin genom sina 

sociala utopier om jordisk frälsning ville humanisera tekniken och det industriella istället för 

att göra det till ett föremål för gudadyrkan, som hos exempelvis Friedrich Dessauer i dennes 

verk ”Philosophie der Technik” från 1927, där denne talar om att det över fabrikssalar vilar en 

helig kraft och att det i maskinen går att ana det gudomliga, gränsar Bauhaus humaniserade 

utopi om jordisk frälsning genom teknik och industri ändock till det religiösa området. Detta i 

hur vissa av de andligt och spirituellt inspirerade konstnärerna inom Bauhaus, såsom Wassily 

Kandinsky, Paul Klee och Johannes Itten, i mycket influerades av Rudolf Steiners antroposofi 

byggd på en idé om att utifrån en spirituell teosofi grundad i mysticism skapa en vetenskaplig 

grund för tro, som jag här menar handlar om en ockult andlighet i och med teosofin som 

byggandes på mysticism utanför den traditionella religionens gränser, samt Henri Bergsons 

spiritualistiskt filosofiska idé om ”intuitionen” som i en kritik av människans rationellt, 

förstående förmåga som enligt honom endast kan bedöma död materia och det som går att 

beräkna bygger på idén om att denne intuition som en form av en metafysisk, dock ej mystisk, 

förnimmelse är det enda redskap som människan besitter för att kunna utforska ”tingens inre”, 

anden och livet, vars unika och flyktiga särart enligt Bergson inte kan fångas och uppfattas 

med hjälp av vetenskapliga metoder.42 Gällande Bergsons inflytande på Bauhaus menar jag 

att det här, gällande intuitionen som begrepp, måste röra sig om en form av känslomässig 

andlighet snarare än en religiös, ockult eller transcendent andlighet i det att denne filosof inte 

räknade intuitionen som mystisk. Möjligtvis går det dock att tala om det irrationella hos 

Bergsons intuitionsbegrepp såsom en form av transcendent andlighet utan koppling till det 

religiösa eller ockult mystiska i det att han ändock ser denna som metafysisk och därmed 

tillhörandes, åtminstone delvis eller övergåendes i det metafysiska, och därmed i en värld 

bortom den empiriska och fysiska världen som kan uppfattas med hjälp av förnuftet, mätas 

vetenskapligt och ses rationellt. 

 

                                                 
41 N, Colin, ’Det Filosofiska Bauhaus – kulturkritik och social utopi’ i Ibid. 
42 Ibid., s. 22-25. 
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Tydligast och mer konkret än i de mer allmänna redogörelserna ovan, menar jag att dragen av 

rationalitet och irrationalitet hos de bakomliggande idéerna gällande Bauhaus konst och 

arkitektur går att återfinna genom en analys av skolans arkitekter och konstnärers perspektiv 

på, och djupare idéer kring, färgens betydelse och inverkan. 
 

Det var inte endast inom konstområdet på Bauhausskolan som färgsättningsteorier innehade 

en central roll utan även på arkitekturområdet; vilket jag här kommer att beskriva och 

analysera utifrån Bodéns bok Modernismens Arkitektur - Huset som Konstverk – 

Konstinflytande och Stilskiften under Nittonhundratalet Volym 1.43 Dock stod 

Bauhausarkitekterna, med undantag från idéer om färgsättning hos ledande verksamma vid 

skolan, såsom Alfred Arndts och Hinnerk Scheper, inspirerade av De Stijls så kallade neo-

plastiska, flerfärgade, färgsättning inom arkitekturen, i mångt och mycket i opposition till, när 

det kom till att applicera färg på arkitekturen, den polykromi som Bauhauskonstnärerna stod 

för. Istället förde de ledande arkitekterna vid skolan en rationalistisk och sparsam hållning till 

färgsättningen, i form av en strävan till reducerande, och till och med eliminerande, av färger 

såväl i byggnadernas exteriörer som i dess interiörer. 

   Detta försök till reducering och eliminering av färgen i arkitekturen tog sig starkt uttryck 

inte minst hos Bauhausskolans rektorer Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe samt 

Hannes Meyer. Samtliga dessa tre utgick i sina arkitekturteorier från ett neutraliserande av 

färgen i och med att följa en så kallad maskinestetik.44  

   Denna maskinestetik byggde i grunden på influenser från maskinteknologin, enligt mitt 

framhållande härstammade från den rationalistiska, vetenskapliga och matematiska 

ingenjörskonsten, och där denna, förutom i och med de rationalistiska, funktionella, 

geometriska formerna som likt Le Corbusiers framhållande av den räta vinkelns geometri var 

ideal även för Bauhaus, samt i och med de industriellt producerade artificiella materialen 

såsom betong, stål och glas, kännetecknande för Bauhaus arkitektur, kom att ta sig uttryck 

huvudsakligen i den vita eller grå färgen, vilket enligt mig kan jämföras med hur Le Corbusier 

utgick från den vita färgen i sin arkitektur baserat på ett ideal om exempelvis fartygets 

maskinestetik.45 Exempel på byggnader i vilka man kan, förutom de funktionella, rätvinkliga, 

geometriska formerna, kan skåda den vita och grå, monokroma, färgsättningen, är den av 

Gropius ritade Bauhausbyggnaden i Dessau, Tyskland, 1925, i Bild 4., samt Mies van der 

                                                 
43 C, Bodén, Modernismens Arkitektur Vol 1: Huset som Konstverk – Konstinflytande och Stilskiften under 
Nittonhundratalet , ArchiLibris, Helsingborg, 1997. 
44 Ibid, s. 164-167. 
45 Ibid., s. 162. 
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Rohes Villa för Fritz och Grete Tugendhat i Brno, Tjeckoslovakien, 1928-1930, i Bild 5., 

vilka kan skådas nedan. 

 

                
                          Bild 4.                                                                                       Bild 5. 

 

    På ovan beskrivna vis ville Bauhausarkitekterna att även färgen hos arkitekturen, och inte 

endast dess material, genom sin monokroma grå eller vita färg, skulle spegla det artificiella, i 

motsats till det naturliknande och organiska. I och med detta skulle fasaderna hos Bauhaus 

modernistiska, funktionella byggnader genom sin avsaknad av dekorativa utsmyckningar och 

det avskalade uttrycket gällande färgsättningen tillsammans stå som symboler för en form av 

absolut primärtillstånd och som uttryck för, likt gällande de rätvinkliga, geometriska 

formerna, något objektivt, rationellt och homogent, och som osentimentalt och 

kompromisslöst visade upp en vilja till framsteg, förnyelse och förändring, På detta vis kan 

man också säga att Bauhausarkitekternas byggnader till både form och färg kom att stå i 

samklang med en tidsålder byggd på idéer och principer om det industriella, rationella och 

naturalienerade, samt om en optimistisk och utopisk framstegstro.46 

   Principerna om det avskalade, rationalistiska, homogena och monokroma hos arkitekturens 

form och färg, var något som Meyer, efter att 1928 ha övertagit rektorsposten på 

Bauhausskolan efter Gropius, kom att driva ännu längre än sin föregångare. Meyer hävdade 

att hus i olika färger under olika tidsperioder speglat individuella skillnader och det 

småborgerliga, och att en enhetlighet i byggnadernas färg skulle vara enhetsskapande i 

samhället i stort i och med att fungera verkande för en folkhemsgemenskap. I sitt hårda 

förespråkande för det enfärgade i arkitekturen utifrån en jämlikhetstanke, kom Meyer även att 

gå till angrepp mot exempelvis de ovan beskrivna idéerna hos Bauhaus konstnärer om 

primärgeometrin och primärfärgerna, dvs. kopplingarna mellan färgen gul och triangeln, 

                                                 
46 Ibid., s. 162-164. 
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färgen blå och cirkeln samt färgen röd och kvadraten. Meyer menade exempelvis att dessa 

samband mellan de olika färgerna och formerna, helt enkelt var för subjektiva och 

ovetenskapliga, och han ville istället, i motsats till denna polykromi, i och med användningen 

av monokromi ge färgsättningen hos Bauhaus arkitektur en mer, enligt hans mening, objektiv 

och vetenskaplig grund, och därmed, som jag vill framhäva, en grund av rationalitet.47 

 
De konstnärer inom Bauhaus som ovan åsyftas är Wassily Kandinsky, Paul Klee och 

Johannes Itten. De hade alla djupa teorier om färgens betydelser och innebörder, vilka de både 

utförde själva i sin konst, och lärde ut, i lektioner rörande färg och form, till de studerande vid 

Bauhausskolan; något som jag i detta följande avsnitt kommer att beskriva och analysera 

genomgående utifrån Frank Whitfords bok Bauhaus48. 

   Kandinsky hade grundläggande tankar om att färg och olika färger i allmänhet har en 

känslomässig effekt på människan på så vis att en viss färg väcker hos den betraktande 

individen en viss känsla, och han strävade efter att i dessa till synes subjektiva reaktioner 

finna ett mönster av lagbundenhet som på ett mer objektivt sätt kunde skulle kunna kopplas 

till dessa effekter hos färgen.49 I sitt verk Om det andliga i konsten (1970/1994) kan denna 

andlighet återfinnas i det åtskiljande mellan vad Kandinsky ser som färgens fysiska och 

psykiska verkan, och där det andliga i Kandinskys idé kring färgens verkan enligt min mening 

kan definieras som en känslomässig andlighet då den påverkar människans psyke och själ på 

ett sätt som inte går att mäta vetenskapligt och objektivt utan upplevs subjektivt utanför 

förnuftets domän; detta samtidigt som andligheten hos Kandinsky ändå inte kan sägas röra sig 

om något religiöst eller ockult. Möjligtvis skulle vissa drag av transcendent andlighet kunna 

utläsas här i det att färgerna enligt Kandinsky skulle besitta en form av mystiska, objektiva 

egenskaper som närmast förefaller ha sitt ursprung utanför den empiriska och förnuftsmässiga 

världen, bortom människans sinnliga värld. Detta är dock något som jag menar så här långt 

endast är öppet för tolkning och inte något som hittills går att tydligt utläsa; något som jag 

samtidigt menar är något som tydligare går att utläsa i Kandinskys mer konkreta redogörelse 

för vilka egenskaper färger besitter, vilket jag i min tur kommer att redogöra för nedan.  

   För att dock först återgå till den grundläggande uppdelningen i färgens fysiska och psykiska 

verkan; i det första fallet ovan, med färgens fysiska verkan, är det de sinnliga organen som ger 

kroppen ytliga och kortvariga fysiska upplevelser av en färg.50 Kandinsky säger här att ”på 

                                                 
47 Ibid., s. 166-167. 
48 F, Whitford, Bauhaus, Thames & Hudson, London, 1984. 
49 Ibid., s. 107-112. 
50 W, Kandinsky, Om det Andliga i Konsten, Vinga Press, Göteborg, 1970/1994, s. 53-58. 
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samma sätt som man vid beröringen vid isen endast uppfattar en fysisk kyla, glömd så fort 

fingret känns varmt igen, så upphör också färgens fysiska verkan så fort ögat vänds bort”.51 I 

det andra fallet, gällande färgens psykiska verkan, handlar det om en hos färgen mer 

djupgående och mer varaktig beröring av människan, av människans psyke, och Kandinsky 

säger att vi här finner ”den psykiska kraft hos färgen som frambringar själsliga vibrationer”.52 

Denna andliga beröring av människosjälen som Kandinsky menar att färgens psykiska verkan 

ger, tycks för honom vara lika objektivt grundad som en sinnlig, fysisk verkan, och där han 

menar att färger har inneboende egenskaper eller kvaliteter hos sig som på ett andligt plan 

påverkar människans psyke och själ, på samma sätt som färger besitter inneboende 

egenskaper eller kvaliteter som påverkar människan fysiskt via de sinnliga organen.53 Den 

abstrakta konsten handlar enligt honom i sin tur om att i kompositionen framhålla och påvisa 

denna andliga verklighet hos färgen tillsammans med formen. Med Kandinskys egna ord:  

 
”Endast formen kan existera på ett självständigt sätt – som en återgivning av ett  

  föremål (verkligt eller overkligt), eller som en rent abstrakt avgränsning av ett 

  rum eller en yta. Färgen äger icke denna självständighet. Den har t.ex. ingen  

  obegränsad fysisk utsträckning. En obegränsad färg finns bara för tanken, för det 

  andliga ögat; ty om man endast hör ordet ”rött” uppträder faktiskt föreställningen 

  om ett rött utan gränser. Gränserna måste, om så krävs, tänkas dit med en viss 

  ansträngning. Men det röda som framträder abstrakt, befriat från materia, väcker 

  likafullt en föreställning som på ett särskilt vis. På en gång precis och oprecist 

  behållit en inre fysisk klang.”54 

 

Och han säger vidare att: 

 
”Det förhållande som ovillkorligen råder mellan färg och form leder oss till att  

  iaktta den inverkan formen har på färgen. En form har alltid en egen inre klang, 

  även en abstrakt form – t.ex. en geometrisk figur. Den är ett andligt väsen med  

  egenskaper som utgör dess identitet. En triangel (vare sig den är spetsig, trubbig, 

  eller liksidig) är ett sådant väsen med en egen andlig nimbus. I förbindelse med  

  andra former kan denna nimbus undergå vissa förändringar, nyanseras på olika 

  sätt, men ändå utan att den i grunden blir en annan – likt rosendoft, som ju aldrig 

  kan förväxlas med doften av viol. Detsamma gäller cirkeln, kvadraten och alla  

  andra tänkbara former. Här står vi alltså inför ett förhållande som liknar det vi 

                                                 
51 Ibid., s. 53. 
52 Ibid., s. 55. 
53 Ibid., s. 53-58. 
54 Ibid., s. 60. 
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  nyss erfor inför färgen rött: vi ser än en gång en subjektiv substans i ett objektivt 

  hölje. Färgens och formens inbördes relationer framstår nu klart. En gul triangel,  

  en blå cirkel, en grön kvadrat, ytterligare en triangel, nu grön, en gul cirkel, en blå 

  kvadrat o.s.v. De är skilda väsen, alla av mycket olika verkan.”55 

 

 

   Dessa grundtankar om färg hos Kandinsky kom att genomlysa hans färgteorier inom 

Bauhaus verksamhet. I den form- och färgteori som han undervisade i närmade han sig studiet 

av färgers innebörder och effekter på ett välstrukturerat och närmast vetenskapligt sätt, med 

referenser till och inspiration hämtad från antroposofen Rudolf Steiner och filosofen, 

författaren och poeten Johan Wolfgang von Goethe och deras idéer om färgernas natur. 

Utifrån dessa teorier talade Kandinsky om färgers olika egenskaper i och med åtskillnader 

mellan exempelvis ljushet och mörkhet, samt mellan värme och kyla. Enligt den sistnämnda 

distinktionen hävdade han att olika färger har olika temperaturer som varierar enligt en skala 

som innefattar den blå färgen som symbolisk för absolut kyla, samt den gula färgen som 

symbol för absolut värme, och där alla andra färger således varierar i temperatur i förhållande 

till de absoluta punkterna.  

   Förutom dessa egenskaper som Kandinsky menade att färgerna besitter, hävdade han vidare 

även att olika färger besitter olika innebörder och mening. Enligt detta mönster tillskrev han 

färgen röd att den står för sådant som kraftfullhet, vitalitet och rastlöshet. Färgen blå talade 

han om som, förutom symbol för absolut kyla, innebärande tillbakadragenhet, passivitet 

blyghet, och att den är eftergivande och mjuk. Detta medan färgen gul är skarp, hård, 

aggressiv, aktiv, avancerande, gränsöverskridande etc. Överhuvudtaget såg Kandinsky färgen 

blå som himmelsk, medan han menar att den gula färgen är mer jordisk. 

   Kandinsky menade enligt sin form- och färgteori vidare även att dessa färgegenskaper inte 

kunde existera utan en koppling och ett förhållande till formen. I detta kopplade han 

exempelvis färgen blå till cirkeln, färgen gul till triangeln, och färgen röd till kvadraten, samt, 

för färger och former emellan dessa, blandformer för blandfärger. I Bild 6. nedan kan ses ett 

exempel på en tillämpning av Kandinskys färglära i form av en Bauhausstudents, Eugen Batz, 

målning/ritning/teckning, utifrån en föreläsning av Kandinsky, av de tre färgerna blå, gul och 

röd i form av och förhållande till cirkel-, triangel- och kvadratformerna. 

   Kandinskys idé om att färger tillsammans med formen besitter vissa objektiva egenskaper, 

vilka i sin tur påverkar människans psyke på ett andligt plan, och som jag vill jämföra med 

                                                 
55 Ibid., s 61. 



 24 

hur Le Corbusier menade att den räta vinkeln i det geometriska besitter vissa inneboende 

egenskaper och innebörder på ett andligt och symboliskt plan, ser jag som ett försök att från 

hans sida grunda denna verklighet kring färg och form på ett metafysiskt plan, vilket här 

tydligare och mer konkret än ovan gällande huvuduppdelningen mellan färgens fysiska och 

psykiska verkan. Genom att ge färger vissa objektiva egenskaper, som de besitter på ett 

närmast mystiskt plan i och med en form av andligt eller själsligt väsen, vill jag hävda att 

Kandinsky kan sägas röra sig inom den transcendenta sfären, där färgens inneboende, andliga 

egenskaper som påverkar människan själsligt utgör en form av bro mellan den fysiska, 

sinnliga, empiriska världen, och en värld bortom denna.56 

 

 
Bild 6. 

 

Itten, som såg sig själv som en stor färgteoretiker och en mästare i färgens konst var, likt 

Kandinsky, inspirerad av tidigare färgteoretiker såsom säkerligen Kandinsky själv, samt av en 

tidigare lärare till Itten vid namn Adolf Hoelzel, som i sin tur var influerad av Goethe.  

   Utifrån dessa teoretiker intresserade sig Itten även han för spirituella och känslomässiga 

aspekter hos färger, och likt Kandinsky ansåg han att färg och form hörde ihop och inte kunde 

existera utan varandra.57 I sitt verk The elements of color: a treatise on the color system of 

Johannes Itten based on his book The art of color talar Itten om att konstnärens mål med sitt 

strävande är att frigöra färgen från objektvärlden, att frigöra den andliga eller spirituella 

essensen hos färg och form, och han ger i detta verk även i olika former sin syn på vad han 
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menar att färg är och vad färg besitter för egenskaper, kopplat till det psykologiska och det 

spirituella området, och bortom det sinnliga.58 Han säger: 

 
”Color effects are in the eye of the beholder. Yet the deepest and truest secrets of  

  color effect are, I know, invisible even to the eye, and are beheld by the heart 

  alone.”59 

 

“Color is life; for a world without colors appears to us as dead. Colors are primordial 

  ideas, children of the aboriginal colorless light and its counterpart, colorless darkness. 

  As flame begets light, so light engenders colors. Colors are the children of light, and  

  light is their mother. Light, that first phenomenon of the world, reveals to us the spirit  

  and living soul of the world through colors.”60 

 

“Colors are forces, radiant energies that affect us positively or negatively, whether we  

  are aware of it or not. The artist in stained glass used color to create a supramundane, 

  mystical atmosphere which would transport the mediations of the worshiper to a  

  spiritual plane. The effects of colors should be experienced and understood, not 

  only visually, but also psychologically and symbolically.”61 

 

I Ittens resonemang ovan, om att frigöra färgen från objektvärlden, att frigöra en spirituell 

essens hos färg och form, samt att färger besitter objektiva egenskaper som befinner sig 

bortom den sinnliga världen, vill jag hävda att Ittens färgteori likt Kandinskys bygger på en 

idé om en form av transcendent andlighet, där en essens hos färgen och formen utgör en 

transcendent portal från den fysiska och sinnliga förnuftsvärlden in i en metafysisk, andlig 

värld bortom det förnuftsmässiga, och därmed bortom det rationella. När Itten dock även talar 

om färgens påverkan på människan på det psykologiska planet går det som jag ser det även i 

detta, likt gällande fallet med Kandinsky, att skönja en idé byggandes på tankar om en form 

av känslomässig andlighet som handlar om hur färgen inom den fysiska världen påverkar 

individen psykologiskt och känslomässigt.  
 

Itten talar vidare om hur konstnären i sin tur ska förhålla sig till de ovan beskrivna 

färgeffekterna, till såväl färgens sinnliga som dess andliga verkan, genom följande ord: 

 

                                                 
58 J, Itten, F Birren (red.) The elements of color: a treatise on the color system of Johannes Itten based on his 
book The art of color, Wiley, New York, 1961/2001, s. 162-167. 
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61 Ibid., s. 12 
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”The artist, finally, is interested in color effects from their aesthetic aspect, and 

  needs both physiological an psychological information. Discovery of relation- 

  ships, mediated by the eye and brain, between color agents an color effects in 

  man, is a major concern of the artist. Visual, mental, and spiritual phenomena 

  are multiply, interrelated in the realm of color and the color arts.” 62 

 

   Utifrån idéerna i ovan beskrivna resonemang menade Itten att färg och form i sin tur kan 

jämföras med varandra enligt begrepp som exempelvis kontrast. Här pekade han på sju olika 

typer av kontraster: mellan de enskilda färgerna först och främst; mellan en, i likhet med 

Kandinsky, varm och en kall färg; mellan en färg i en mörk ton och en färg i en ljus ton etc. 

Dessa jämförelser mellan de olika färgerna gjorde Itten utifrån en skalmodell i form av ett 

klot, en sfär, och där dess ”ekvator” utgjordes av hela färgspektret, från röd till violett, och 

dessa färger ställdes emot hela spektret från vit till svart som på sfären från den ena ”polen” 

till den andre lodrätt korsar ekvatorn. En bild av detta klot, här utvecklad till en plan, 

stjärnformad bild, återfinns här nedan i Bild 7. 

 

 
Bild 7. 

 

   Förutom dessa mer optiska egenskaper, såg Itten färgerna och formerna även som 

förmedlare av känslomässiga och spirituella tillstånd; detta enligt ett mönster liknande det 

som återfinns hos Kandinsky och som jag ovan jämförde med Le Corbusiers syn på den räta 

vinkelns geometri. Här såg Itten färgen blå tillsammans med cirkelformen som symbol för 

oändlighet, fridfullhet och enhetlighet; färgen röd ihop med kvadratformen som betydande 

död och fred; samt färgen gul tillsammans med triangelformen som innebärande liv och 

våldsamhet. Här kan mer konkret noteras en koppling till hur Kandinsky exempelvis, i likhet 

med de egenskaper som Itten tillskrev färgerna, såg färgen blå som lugn, färgen röd som vital 
                                                 
62 Ibid. 
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och färgen gul som hård och aggressiv, samt att båda dessa konstnärer kopplade de tre 

färgerna blå, gul och röd till formerna cirkel, triangel och kvadrat på samma sätt, och där man 

i detta anar den ovan beskrivna inspiration som Itten förmodligen hämtade från Kandinsky. 

Likt gällande fallet med Kandinsky, menar jag att det här även hos Itten blir tydligt att det i 

och med att ge färger objektiva egenskaper återfinns en strävan hos honom att genom en form 

av transcendent andlighet nå bortom den fysiska, empiriska, vetenskapligt grundade och 

förnuftsmässiga objektvärlden in i en metafysisk, andlig värld bortom det sinnliga.63 

 

Klee, likt såväl Kandinsky som Itten, menade att färg och form hör ihop, och utgick i detta, 

utifrån skalor, från hur linjen balanseras emot färgen samt hur formen balanserar emot färgens 

ton etc. 

   Inspirationen hos Klee för denna teori kom från och hade sin grund i, precis som hos Itten 

och Kandinsky, Goethe. Samt i likhet med Itten härrörde influenserna för Klees färgteori även 

från Kandinsky själv.  

   Det var dock i likhet med Itten som Klee för sina idéer om färgsättning och färganalys 

skapade en cirkelmodell för ett färgspektrum, detta således liknande Ittens färgklot, om än 

inte lika okonventionell. 

   Utifrån denna skala analyserade Klee de olika färgerna i spektret; detta i och med de tre 

aspekterna färg, ton och linje, där färg innebär en kvalitetsfaktor, och också den, enligt Klee, 

största och rikaste upplevelsen för betraktarens syn, medan tonen står för mätning och vikt, 

samt linjen för endast mätning. 

   I sin undervisning fick Klees elever, efter att först och främst ha bemästrat linje och ton, 

enligt dessa aspekter analysera färgerna och exempelvis väga dem mot varandra samt se hur 

en färg successivt går över i en annan. 

   I och med vägandet av färger mot varandra, menade Klee vidare att man kan konstatera att 

en viss färg är tyngre än en annan, till exempel att färgen svart är tyngre än vit. Dock hävdade 

Klee samtidigt att detta förhållande färger emellan är relativt på det vis att exempelvis svart 

kan sägas vara tyngre än vit endast så länge den svarta färgen står emot en vit bakgrund, och 

att variationer i tyngd, i och med vilka färger som jämförs, samt i och med vilken färg som 

står som bakgrund mot en annan, förekommer.64  

   I och med att ge färger egenskaper av tyngd kan man likna Klees förhållningssätt till 

färgteori vid Kandinskys och Ittens vilja att tillskriva vissa färger specifika egenskaper, och 
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därmed likt båda dessa på ett transcendent andligt plan objektivt grunda sin färgteori i det 

metafysiska och bortom det sinnliga och rationella. Dock upplever jag samtidigt att Itten och 

Kandinsky såg sina färgteorier som mer dogmatiska, dvs. att de såg de egenskaper hos 

färgerna, och relationen mellan färg och form, som de angivit, som absoluta och universella, 

alltmedan jag upplever att Klees färgteori bygger mer på det relativa och icke absoluta i hur 

en färg förhåller sig till en annan färg och till form. 

 
3.3 De Stijl – om den rationella maskinestetiken och den irrationella ”rena verkligheten”  

 

I grunden kan det rationalistiska perspektivet hos De Stijl sägas ha byggt på ett anspråk på 

objektivitet genom geometri, likt hos såväl Le Corbusier som Bauhaus, och matematik, och 

där ett belysande exempel på detta synsätt återfinns hos idéer av målaren och skulptören 

Georges Vantongerloo, återspeglade av Carsten-Peter Warncke i hans verk The ideal as art: 

De Stijl 1917-1931 med dennes följande ord innehållandes citerade tankegångar av 

Vatongerloo själv:  

 
”The use of art for utopian objectives meant that mathematical forms of language 

  became important for De Stijl. ‘In the same way’, wrote Vantongerloo, ‘that  

  mathematics is the most obvious way of understandning things objectively, art 

  is the most suitable way of feeling aesthetically.’ The correspondence between 

  mathematics and objective truth led De Stijl artists to adopt geometry as a  

  stylistic method to express objectivity and to see mathematics as the equivalent 

  of art. Georges Vantongerloo took these principles to radical extremes. His  

  paintings must be understood as artistic implementations of dimensional relations 

  which could also be expressed in the pure language of mathematics. Many of his 

  paintings therefore do not have traditional titles, but mathematical equations.”65 

 

   I och med detta perspektiv av rationalitet genom strävan efter objektivitet och 

vetenskaplighet via geometri och matematik sammankopplat med det ideal av maskinestetik 

som skulle komma att utvecklas hos De Stijl, likt hos Le Corbusier och Bauhaus, förefaller 

det logiskt att denna konst- och arkitekturgrupp hade sina rötter i de kubistiska och 

futuristiska grupperna. De Stijl som konst- och arkitekturrörelse kan ses som en brygga 

mellan de futuristiska och kubistiska avantgarderörelserna för det första världskriget, och 

modernismen under mellankrigstiden. Detta hävdar Paul Overy i inledningen till kapitlet ”The 
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machine aesthetic and European Modernism” i verket De Stijl66. Genom att sätta in De Stijl i 

denna kontext av modernism, kan han sägas förebåda vad som ska komma att berättas om det 

vidare sammanhang av idégrunder byggda på modernitet, industrialism och rationalitet, 

uttryckta genom en så kallad maskinestetik, som han i det följande placerar in denna rörelse i.  

   Även om man inom De Stijl i rörelsens begynnelse i allmänhet inte använde sig av det 

maskinestetiska perspektivet i någon högre grad, menar Overy att begreppet så sakteliga 

började anammas av exempelvis arkitekterna Theo Van Doesburg, som talade om maskinen 

som symbolisk för den tidens anda, och J.J.P Oud, som hade industriell standardisering och 

massproduktion som ideal för sin arkitektur, och en syn på arkitektrollen som producent. Det 

rationella synsättet hos Oud kommer vidare här in i det att han i och med massproduktion och 

standardisering skulle kunna producera byggnader på ett snabbare, effektivare och billigare 

sätt, genom vilket arkitekturskapandet således skulle bli mer rationellt. Förutom detta, visar 

Overy på, menade Oud och andra De Stijl-arkitekter, att byggnader skapade på detta vis 

skulle komma att besitta en, i enlighet med modern konst, ny form av skönhet och harmoni 

rent estetiskt; detta vidare genom att en byggnad, likt en De Stijl-målning av Piet Mondrian, 

exempelvis hans Composition with Yellow, Blue and Red från 1937-42, Bild 8., skulle komma 

att bestå av en totalitet av individuella, standardiserade enheter i form av geometriska figurer 

och polykrom färgsättning; med andra ord rektanglar, kvadrater och primärfärgerna svart, vit, 

gul, blå och röd, och där Gerard Rietvalds Schröderhuis, Utrecht, från 1924 är ett belysande 

exempel på detta, nedan i Bild 9. 

 

                                         
                                 Bild 8.                                                                                        Bild 9. 
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    Enligt ovan beskrivna framställningsmönster kom Oud även att förespråka att, vilket Overy 

visar på, arkitektur skulle inkarnera den moderna tidsandan, sådan som den kom till uttryck i 

det vardagliga livet i och med industriproducerade, standardiserade och massproducerade 

varor såsom elektronikprodukter, bilar och lokomotiv, vilka alla sammantagna ansågs, likt hur 

Le Corbusier och Bauhaus såg dessa maskinella industriprodukter som estetiska ideal, 

symbolisera en maskinestetik byggd på rationell produktion och rationell användning. I 

producerandet och den industriella tillverkningen av byggnader, hävdade Oud även den 

tekniska perfektionen som högre stående jämfört med den brist på perfektion som han menade 

att handtillverkade produkter besitter, och Oud förespråkade i och med detta, beskriver Overy, 

också det som han såg som ”spirituella” värden, rena färger och rena former i den 

masstillverkade, maskinproducerade och standardiserade produkten, framför den 

”känslomässighet” i och med exempelvis arkitektens konstnärliga påverkan samt tillsättandet 

av ornament, som Oud enligt Overy menade var kännetecknande för det handgjorda.67 

 

   I det hur Oud som ovan beskrivet särskiljer det känslomässiga från det spirituella, ligger det 

enligt min mening något signifikant med avseende på det som jag ser som De Stijls 

förhållande till det irrationella och det andliga. Här menar jag att Oud och De Stijl tycktes 

försöka omforma det spirituella och det andliga till att vara en del av det rationella som står i 

motsats till exempelvis det känslomässiga. Jag vill dock i det visa på att De Stijls syn på det 

spirituella likväl ändå bör ses som något som tillhör det irrationella. Detta och försöket att 

göra det andliga till en del av det rationella, menar jag uppvisas bäst i och med Piet 

Mondrians förhållande till, och idéer bakom, sitt konstskapande, beskrivet genom Christer 

Bodéns redogörelse för detta i Modernismens arkitektur - Huset som Konstverk – 

Konstinflytande och Stilskiften under Nittonhundratalet Volym 1.68  

   Bodén inleder kapitlet ”De Stijl och arkitekturen – Den geometriska abstraktionen”, med att 

beskriva hur Mondrian med sin geometriska, avskalade konst, ville skapa såväl en grund för 

en helt ny arkitektur, som ett fundament för ett nytt skönhetssinne. Mondrian ville uppnå detta 

genom att skala av all form av ornamentik, för att renodla det rent geometriska, vilket i sin tur 

skulle frambringa en form av universell konstruktion för en ny estetik. Målet med detta, visar 

Bodén, skulle för Mondrian i förlängningen vara att fortsätta på kubismens spår med att uppnå 

en slutgiltig abstraktion som skulle uppvisa uttrycket för en ”ren verklighet”, vilket jag här 
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vill likna vid hur Kandinsky menade att det finns en form av ”andlig verklighet” att med ett 

”andligt öga” upptäcka i och med den abstrakta konstens blandning av färg och geometri.69  

   Den ovan nämnda viljan till att uppvisa uttrycket för den ”rena verkligheten” sammanfaller 

hos Mondrian vidare med sökandet efter det som han kallade för ”det universella”. Roger 

Lipsey talar gällande detta i sitt verk An art of our own: the spiritual in twentieth century art 

om hur Mondrian, influerad av teosofi och av den ovan nämnde antroposofen Steiner, vilket 

enligt mig visar på Mondrians perspektiv av ockult andlighet i och med teosofin som andlig 

rörelse utanför de traditionella religionernas gränser, såg konsten som naturligt besittandes en 

inneboende förmåga att i ökande grad leda konstnärens medvetande mot en kunskap om det 

universella på ett intuitivt sätt.70 Lipsey säger, med insprängda citerade ord av Mondrian själv: 

 
”The entirety of Mondrian’s mature art represents an effort to ’bring the universal  

  downward’, and by his own definition must be thought of as ‘truly religious’. It is 

  becoming evident, as we assemble his ideas, that we need to view his art not only 

  as a major aesthetic innovation but also as a religious art struggling toward a pure 

  expression of truth.”71 

 

   Att i konsten på detta vis söka uttrycket för sanning och för att nå det universella, kopplar 

Lipsey vidare till att Mondrian enligt honom innehade en tro på att konsten skulle besitta en 

inneboende, andlig förmåga att omvandla konstnären i andlig riktning mot det universella.72 

   Den grundläggande metoden för att uppnå det ovan beskrivna andliga målet med att komma 

åt den rena verkligheten och det universella, hävdade Mondrian, var att i måleriet använda sig 

av ”ren färg” och ”klar form”, byggd på ett uteslutande av krökta former, samt anammande av 

primärfärger. På detta vis, beskriver Bodén, var De Stijls konst, och i förlängningen även 

arkitekturen, likt en abstrakt avbildning av ett slags översinnlig korsning mellan materia och 

ande, och av ”kosmiska motsatser” i mötet mellan det lodräta och det vågräta. Det är just vid 

detta moment som jag vill hävda att Mondrian passerar gränsen för det rationella och 

förnuftsmässiga, och tar steget in i den irrationella världen av en mystisk, transcendental 

andlighet. Mondrian lämnar det rent vetenskapliga och förnuftsmässiga för att bygga sin lära 

på metafysiska och teosofiska grunder genom att inspireras av mystikern M.H.J. 

Schoenmaekers och dennes verk ”Het nieuwe wereldbeeld”, vilket i och med dessa mystiska, 
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teosofiska influenser enligt mig leder Mondrian ytterligare in på den ockulta andlighetens 

väg.73  

   H.L.C. Jaffé beskriver i sitt verk De Stijl 1917-1931 – The dutch contribution to modern art 

Schoenmaekers grundläggande idéer genom följande ord blandade med citerade ord av 

Schoenmaekers själv: 

 
”What, now, was the trend of Dr Schoenmaekers’ philosophy and of his  

  system, which he called ‘positive mysticism’? ‘Positive mysticism’, iden- 

   tical with ‘plastic mathematics’, is a neo-platonic system of thought. Its  

   author describes it as follows: ‘Plastic mathematics mean true and method- 

   ological thinking from the point of view  of the creator. Plastic mathematics 

   mean: continuously to become aware of the creator’s  passion for manifestation, 

   in order to contemplate his creation with equal circumsection. ’Positive mysticism 

   teaches the laws of creation thus: ‘We now learn to translate reality in our  

   imagination into constructions which can be controlled by reason, in order to  

   recover these same constructions later in ‘given’ natural reality, thus penetrating 

   nature by means of plastic vision.’ Therefore it rejects completely nature’s direct 

   appearance: ‘But a mystical insight, and certainly a positive mystical insight is  

   not concerned with any single fact as such. A positive mystical insight has even 

   to describe a single fact as such as an ’illusion’.”74 

 

Jaffé visar vidare på Mondrians anknytning till dessa tankar och idéer, och säger blandat med 

citerade ord av Mondrian själv: 

 
”It is not an accidental fact that Mondrian, who had realized already in Paris, 

  about 1911, that ‘the appearance of natural things changes, but reality remains  

  constant’, felt attracted towards this philosophy. ‘Positive mysticism’ claims  

  that it enables its initiate to penetrate, by contemplation, into the hidden con- 

  struction of reality. It accepts nature’s direct appearance as a mere symbolical 

  truth, as a metaphor.’75 

   

   De intryck i Schoenmaekers lära i hans ovan nämnda verk som Mondrian vidare anammade 

till sin egen lära, var av det att Schoenmaekers såg att en matematisk sanning skulle kunna ge 

uttryck för det universella och kosmologiska, vilket enligt honom bestod av balanserade 
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motkrafter, och där denna ”verklighetens innersta struktur” som han såg detta fenomen som, 

skulle kunna åskådliggöras inom konsten. Den viktigaste estetiska symbolen för detta menade 

Schoenmaekers är korset som konstruktion och arketyp, och som skulle fungera likt en brygga 

och länk mellan motkrafter såsom ande och materia samt människan och det absoluta, och i 

förlängningen verka som ett slags transcendentalt meditationsobjekt för att uppnå en form av 

kosmisk medvetenhet. Jag vill här likna denna idé om korset som arketyp för en balans mellan 

kosmiska och balanserade motsatser vid hur Le Corbusier använde den räta vinkeln och 

bilderna i Le Poème de l’Angle Droit som en form av arketyper för en balans mellan två 

ytterligheter eller motsatser. 

   Bodén visar vidare på hur Mondrian genom sin konst strävade efter att följa i 

Schoenmaekers och i praktiken realisera mystikerns kosmologiska idéer. För att uppnå detta 

mål, skalade Mondrian i så hög grad som möjligt av uttryckselementen i konstverket för att 

därigenom frambringa den grafiska energi i verket som han menade skulle uppvisa den inre 

uppbyggnaden av verkligheten. Ur dessa idéer av en abstrakt, plastisk matematik skapade 

Mondrian, hävdar Bodén, sina konstverk av rätvinklig, geometrisk ordning och primärkulörer. 

   Den ovan beskrivna ”rena verklighet” som Mondrian ville frambringa med sin konst, såg 

han vidare, menar Bodén, som ett ideal för samhällsbyggandet i stort och således som en 

modell för arkitekturen, och han hävdade att bruket av geometrisk ordning och primärfärger 

på det estetiska planet inom arkitekturen skulle kunna bringa ordning i samhället i stort. I 

detta ser jag ett intressant exempel på hur de rationella och irrationella perspektiven korsas 

hos De Stijl, likt hur dessa perspektiv enligt mig kan sägas korsas hos Le Corbusier i och med 

hur han tillskrev den rationella geometrin irrationella, andliga värden, genom att exempelvis 

Mondrian här ämnade använda sig av metoder som kan sägas ha legat bortom det 

förnuftsmässiga och vetenskapliga för att uppnå ett mål byggandes på hur man potentiellt sett 

skulle kunna skapa ordning i samhällsbyggandet.76 Eller som Bodén uttrycker det:  

 
”Samtidigt som denna nya neoplastiska konst befordrats ur en metafysiskt  

inspirerad flykt undan den allt mer andligt förkvävande industriella  

materialismen, gjorde den sålunda paradoxalt nog också anspråk på att  

fungera som en befriande förebild för den nya urbanistiken och som en 

’förberedelse för en framtida arkitektur’”.77 
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4. Diskussion om analysresultat 

 
Utifrån mitt analysresultat ovan är de övergripande slutsatser som jag kan dra, för att 

återkoppla dessa till mitt syfte med, och frågeställning i, denna undersökning, att det 

föreligger en enhetlighet i hög grad gällande Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls 

rationalistiska förhållningssätt till konst och arkitektur; detta medan jag ser att det jämte vissa 

likheter även förekommer en större diversifiering dem emellan när det gäller perspektiven av 

irrationalitet i form av andlighet. De genomgående likheter gällande de rationalistiska 

perspektiven som jag har funnit, och med vilket resultat jag menar mig kunna besvara 

frågorna om ”i vad mån och på vilket sätt går det att se rationella förhållningssätt till 

arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån 

vilka bakomliggande idéer hos dessa” samt ”vilka eventuella likheter och/eller skillnader 

mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl går det att se gällande deras rationella 

förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande”, är att det rationella hos såväl Le Corbusier 

som Bauhaus och De Stijl i grunden bygger på ett ideal om en maskinestetik, geometri samt 

monokrom färgsättning. Gällande perspektivet om irrationalitet i form av andlighet har jag 

funnit, med vilket resultat jag menar ha fått svar på mina frågor om ” i vad mån och på vilket 

sätt går det att se irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och 

konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån vilka 

bakomliggande idéer hos dessa” samt ” vilka eventuella likheter och/eller skillnader mellan 

Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl går det att se gällande deras irrationella, i form av andliga, 

förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande ”, på ett övergripande plan funnit en likhet i 

att det går att återfinna idéer byggandes på andlighet hos såväl Le Corbusier och Bauhaus som 

hos De Stijl, men att dessa ser mer olikartade ut jämfört med de mer likartade rationalistiska 

perspektiven och förekommer i olika former utifrån de olika andlighetsmodeller som jag i min 

analys har utgått ifrån. Den stora grundläggande skillnaden mellan Le Corbusier, Bauhaus och 

De Stijl ligger i sin tur i antalet olika andlighetsperspektiv som jag har återfunnit hos dem var 

och en för sig, och där Le Corbusiers irrationella perspektiv innehåller inslag av tre former av 

andlighet, känslomässig, ockult samt religiös. Bauhaus bakomliggande filosofiska idéer 

innehåller enligt min analys även dessa tre former av andlighet, känslomässig, transcendent 

samt ockult. Hos De Stijl slutligen, har jag genomgående funnit två perspektiv av andlighet, 

det transcendenta och det ockulta. Som kan ses här bygger den ovan nämnda diversifiering på 
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såväl antalet andlighetsperspektiv som skillnader i kombinationen av de olika formerna av 

andlighet. 

   Det är just denna sistnämnda, ovan beskrivna, höga grad samt diversifiering av 

andlighetsperspektiv som jag har funnit vara det allra mest intressanta och fascinerande att 

upptäcka i min analys. Innan jag påbörjade min undersökning var jag osäker på om det 

överhuvudtaget skulle finnas idéer byggandes på irrationalitet i form av andlighet hos 

samtliga tre, Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, ännu mindre tänkte jag att det skulle gå att 

återfinna en så stor skillnad gällande former av och antalet andlighetsperspektiv som har visat 

sig förekomma dem emellan.  

   Av utrymmesskäl har jag som tidigare nämnt få avstå en ingående analys av biografier, men 

jag finner nu i efterhand att det skulle vara intressant och av stor betydelse att i en tänkbar, 

framtida större studie utifrån denna undersöknings ämne, göra även biografiska analyser av 

hur de olika konstnärerna och arkitekterna har kommit att anamma sina respektive andliga 

synätt för att än mer gå på djupet med bakomliggande orsaker till perspektiv av andlighet hos 

Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl för att ge en bredare förklaring till detta fenomen. 

    För att få en större och mer helhetlig bild av rationalitet och irrationalitet inom 

modernismen, skulle det också vara, som jag även detta skrev om ovan bland 

avgränsningarna, intressant att vidare analysera fler modernistiska konst- och 

arkitekturrörelser respektive enskilda konstnärer och arkitekter gällande deras perspektiv, 

exempelvis konstruktivismen, kubismen, futurismen, dadaismen och surrealismen, 

bakomliggande idéer och förhållningssätt till de två perspektiven och den form av, på en och 

samma gång, såväl paradox som symbios som rationaliteten och irrationaliteten i det moderna 

konst- och arkitekturskapandet tillsammans utgör. 

  

5. Sammanfattning 

 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att studera huruvida det inom den modernistiska 

konsten och arkitekturen, i detta fall hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, går att återfinna 

bakomliggande idéer och perspektiv av rationalitet och irrationalitet, utifrån och i form av 

fyra olika typer av andlighet, känslomässig, transcendent, ockult samt religiös, hos 

konstnärerna och arkitekterna ifråga, samt hur deras förhållning till dessa återspeglas i deras 

konst och arkitektur. Utifrån detta syfte har min frågeställning handlat om i vad mån och på 

vilket sätt det går att se rationella respektive irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till 
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arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån 

vilka bakomliggande idéer hos dessa, samt vilka eventuella likheter och/eller skillnader 

mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl det går att se gällande deras rationella respektive 

irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande.  

  Vidare har jag i och med detta syfte och denna frågeställning avgränsat min undersökning 

till att handla om analyser av idéer och perspektiv i sig, frånkopplade från biografiska fakta, 

hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl; vilka jag i sin tur har begränsat min undersökning till 

att handla om i ett urval inklusive en uteslutning av andra modernistiska konstnärer, arkitekter 

samt arkitektur- och konströrelser såsom futurismen, konstruktivismen, kubismen, 

surrealismen och dadaismen. 

   Materialet för denna undersökning har utgjorts av ett antal litteraturkällor, innefattandes 

originalverk av arkitekter och konstnärer, samt verk av andra författare och forskare, 

utgörandes den samlade tidigare forskningen på området som jag har återfunnit, av 

konstvetenskaplig, sociologisk eller idéhistorisk art, skrivna om Le Corbusier, Bauhaus och 

De Stijl. 

  Metoden som jag har valt för denna undersökning är en litteraturanalys samt en 

sammanställning av litteraturkällor, genom vilken jag har analyserat de utvalda 

litteraturkällorna och deras innehåll gällande perspektiv på rationalitet och irrationalitet i 

bakomliggande idéer hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl i deras förhållningssätt till sin 

konst och arkitektur utifrån begreppen om rationalitet och irrationalitet i form av andlighet. 

Utifrån denna analys, innefattandes tolkning, kritisk granskning, refererande och citerande av 

texterna, har jag vidare sammanställt dessa litteraturkällor till en helhet genom vilken jag har 

ämnat få svar på min frågeställning. 

   Via det ovan beskrivna materialet och den valda metoden, har jag i min analys kommit fram 

till ett resultat för att besvara min frågeställning samt uppfylla syftet med undersökningen, 

och som bygger på ett återfinnande av genomgående och enhetliga rationella perspektiv i 

form av maskinestetik, geometri och monokrom färgsättning hos Le Corbusier, Bauhaus och 

De Stijl, samt genomgående irrationella perspektiv, mer diversifierade än de rationella 

perspektiven, hos dem. Le Corbusiers idéer har visat sig innehålla perspektiv av 

känslomässig, ockult och religiös andlighet, i fallet med Bauhaus perspektiv av känslomässig, 

transcendent och ockult andlighet samt gällande De Stijl perspektiv av transcendent och 

ockult andlighet. 
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