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1. Inledning0

 
Bild 1, Jean Dubuffet, 1973 

 

“Art should emerge from the material and the tools, and carry traces of the  

tool and its struggle with the material. The human being should speak but so should  

the tool, and so should the material” - Jean Dubuffet 1  

 

Sedan jag för första gången fick se Jean Dubuffets (1901-1985) konst har jag lockats till hans 

grafiska mönster, starka färger och expressiva former. Jag har funnit hans formspråk som 

intressant men jag har aldrig riktigt undersökt närmare om vad han inspirerades eller drevs av. 

Jag har sett flera av hans verk på olika muséer men det tog mig flera månader innan jag förstod 

att jag under en tid bott väldigt nära en av hans offentliga skulpturer; La Chiffoniere (1978) som 

är placerad centralt i San Franciscos finanskvarter. La Chiffoniere är gjord av stål vilket är ett 

materialval som faktiskt överraskade mig. När jag tänker på Dubuffets skulpturer så tänker jag 

först och främst på de stora vita plastskulpturer som han för allmänheten är mest känd för. Det 

ledde till att jag började intressera mig för hur hans relation till materialet har sett ut under hans 

konstnärliga karriär. Dubuffet ägnade mycket tid i början av sin karriär till att utforska och 

experimentera med många olika material. Denna uppsats kommer att handla om de material som 

Dubuffet arbetade med för sina skulpturer, om materialets egenskaper samt om de idéer som 

inspirerat till hans konst.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Brehm, Margrit, Messensee, Caroline, Jean Dubuffet: Spur eines Abenteuers, Jean Dubuffet: Trace of an 
Adventure. Prestel, Munchen 2003, s. 34. 
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Syfte och frågeställningar 

Jag vill utifrån en ikonologisk analys belysa Jean Dubuffets monumentala skulpturer skapade 

under 1970-talet och jag kommer vidare fördjupa mig i skulpturernas material. Jag vill undersöka 

om och hur Dubuffet kommunicerar sina idéer via de skulpturer han skapade under senare delen 

av sitt konstnärskap. För uppsatsens syfte har jag valt att analysera tre olika skulpturer som 

Dubuffet skapade under 1970-talet.  

 

Mina frågeställningar är följande 

● Hur har Dubuffet arbetat med materialet för de skulpturer han skapade under 1970-talet? 

● Vad kommunicerade Dubuffet genom skulpturernas utformning och material?   

● Varför började Dubuffet arbeta med nya material under den senare delen av sin karriär?  

Metod 

Min ambition med uppsatsen har varit att belysa Dubuffets förhållande till materialet genom de 

skulpturala konstverk som han skapade under 1970-talet. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte 

samt besvara frågeställningarna har jag valt att utgå från tre olika skulpturer som samtliga är 

skapade av Dubuffet under 1970-talet. En av dessa tre, La Chiffioniere (1978) är placerad i San 

Franciso vilket har bidragit till att jag har kunnat studera verket på plats. De andra två, Group of 

Four Trees (1969-72) och Monument Au Fantome (1974) har jag inte haft möjligheten att besöka 

och har därför valt att förlita mig på den information som jag har hittat i tryckt form samt på den 

information jag funnit på internet. För analysen har jag valt att använda mig av Panofskys 

ikonologiska metod och jag har då främst fokuserat på de två sista tolkningsnivåerna, den 

ikonografiska samt den ikonologiska.2 Jag har sedan analyserat de tre utvalda konstverken utifrån 

den valda metoden. I samband med det har jag även valt att förhålla mig till den historiska och 

kulturella kontexten.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin. Karlstad University Press, Karlstad 2004, s.12-13.  
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Teoretisk bakgrund 

Utifrån Panofskys ikonologiska metod har jag valt att analysera tre skulpturer som Dubuffet 

skapade på 1970-talet.3 Den ikonologiska analysen består av tre olika tolkningsnivåer och 

används främst för att analysera verkets motiv och betydelser. För min undersökning har jag valt 

att betrakta den enskilda skulpturen som ett subjekt i min analys. Metodens första nivå är den 

pre-ikonografiska där konstverket har beskrivits utifrån de yttre attributen, således det som ögat 

uppfattat om dess form, färg och material. Därefter har verket analyserats utifrån den 

ikonografiska nivån där motivet identifierats och verkets framställning samt syfte diskuterats. 

Vidare har verket analyserats utifrån en historisk och kulturell kontext. Med lärdomar från den 

ikonografiska nivån leder analysen sedan in i den ikonologiska analysen där omedvetna och 

outtalade värden uttolkas. För den sista tolkningsnivån har jag särskilt fördjupat mig i hur 

material och konstruktion blir betydelsebärande i verket. De förkunskaper jag har om Dubuffets 

materialval har jag utvecklat ytterligare och satt i relation till det manifest han författade år 1951. 

Då mitt syfte har varit att lyfta fram och belysa materialet i Dubuffets verk så har jag främst lagt 

mitt fokus på de två sista nivåerna i Panofskys ikonologiska metod. Dock har jag valt att 

genomföra metodens samtliga steg då den pre-ikonografiska analysen utgör en grund för de 

efterföljande.4 

Avgränsning  

Då det finns mycket skrivet om Jean Dubuffets konstnärskap så har min största utmaning varit 

att avgränsa mitt valda undersökningsområde. Jag har först och främst valt att inte skriva om 

Dubuffet som varken författare eller arkitekt. Många av de skriftliga källor jag funnit har även 

varit på franska vilket har bidragit till att den tillgängliga litteraturen har minskat ytterligare. 

Gällande de olika material Dubuffet arbetat med så har min ambition varit att skriva om de han i 

huvudsak använt sig av. Jag har även valt att belysa ett fåtal utvalda objekt då han haft en mycket 

produktiv och kreativ karriär med ett stort antal skapade verk. Förutom att belysa ett antal verk 

har jag valt att skriva om konstnärsrörelsen Art Brut samt om Dubuffets antikulturella manifest 

Anticultural Positions (1951). 5  Jag anser att de både ämnena bidragit till intressanta 

infallsvinklar på hur Dubuffet filosoferade kring konsten. I dessa stycken samt i den efterföljande 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Boström 2004, s.12-13.     
4 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History. Laurence King Publishing Ltd, London 2005, s. 26-28. 
5 Richard L. Feigen, Dubuffet and the anticulture. Richard L. Feigen & Co, New York 1969 
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analysen använder jag begreppet “primitiv” då Dubuffet själv använt detta ord. Jag vill dock 

poängtera att Dubuffet var själv mycket kritisk till hur begreppet användes inom den 

västerländska kulturen, alltså hur människor som inte föll inom samhällets bestämda ramar 

kunde benämnas som primitiva, galna, sinnesjuka och så vidare. 6  När jag skriver om 

konströrelsen som Dubuffet grundade har jag valt att konsekvent använda det franska ordet Art 

Brut istället för Outsider Art eller Raw Art som rörelsen även benämnts som och översatts till. 

Tidigare forskning 

Mycket forskning finns om Dubuffets konstnärskap. Jag har funnit forskning om Dubuffet som 

både arkitekt, målare och skulptör. Ett antal av de böcker som jag valt ut har även haft en bred 

infallsvinkel på Dubuffet som konstnär. I Jean Dubuffet - Works, writings and interviews (2006) 

av Da Costa och Hergott går författarna igenom hela Dubuffets karriär och presenterar tidigare 

publicerad information samt intervjuer med konstnären.7 Denna bok har varit användbar för mina 

biografiska redogörelser tillsammans med Jean Dubuffet Foundations hemsida och Friedmans 

utställningskatalog Jean Dubuffet: monuments, simulacres, practicables (1973).8 Peter Selz bok 

som handlar om den konst som Dubuffet skapade fram till 1960-talet, The Work of Jean Dubuffet 

(1962) har jag använt för beskrivningen av konstnärens relation till materialet och skulpturen.9 

För min teoretiska metod har jag använt Hans-Olof Boströms bok Panofsky och ikonologin där 

den ikonologiska metodens olika analysnivåer översätts och beskrivs (2004).10 För beskrivningen 

av Art Brut så har använt mig av böckerna Outsider Art (2000) av Rhodes samt Tuchmans bok 

Parallel visions (1992) vilka inte bara berör Dubuffets konst utan även andra konstnärers.11 För 

presentationen av “Anticultural Positions” (1951) har jag använt mig av en publicerad kopia av 

Dubuffets orginalanteckningar. Boken utgavs av L. Feigen och introduceras av konstnären Claes 

Oldenburg (1969).12 För redogörelsen av Dubuffets relation till materialet och skulpturen har jag 

använt mig av Butlers essä för Mildred Lane Kemper Art Museum från 2009 där hon skriver om 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Valerie Da Costa & Fabrice Hergott, Jean Dubuffet: Works, writings and interviews. Ediciones Polígrafa, 
Barcelona 2006, s. 103.!
7 Da Costa & Hergott, 2006 
8 http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07), Martin Friedman, Jean Dubuffet: monuments, 
simulacres, practicables. Walker Art Center, Minneapolis 1973, s. 3. 
9 Peter Selz, The Work of Jean Dubuffet. Bruder Hartmann, Berlin 1962 
10 Boström, 2004 
11 Colin Rhodes, Outsider Art: Spontaneous Alternatives. Thames & Hudson, Singapore 2000,  
    Maurice Tuchman, Parallel visions. Nissha Printing Co., Ltd, Kyoto 1992 
12 L. Feigen, 1969 
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hans tidiga skulpturer.13 Jag har i dessa stycken även använt mig av information från Brehm och 

Messensees bok Jean Dubuffet: Spur eines Abenteuers, Jean Dubuffet: Trace of an Adventure 

(2003), Da Costa och Hergotts bok Jean Dubuffet: Works, writings and interviews (2006), 

Dubuffet Foundations hemsida, utställningskatalogen Jean Dubuffet: monuments, simulacres, 

practicables författad av Friedman (1973) samt Rowell och Messers bok Jean Dubuffet - a 

retrospective (1973). För redovisningen av de utvalda skulpturerna så har det främst varit 

problematiskt att hitta information om skulpturen La Chiffioniere (1978). Jag har inte kunnat 

hitta några uppgifter om verket i den litteratur jag har letat i. Jag anser att det är märkligt då det 

finns relativt mycket forskning om många av Dubuffets skulpturer. Jag vill även påpeka att jag 

inte funnit någon information om det material som Dubuffet använt för La Chiffioniere (1978). 

De enda uppgifterna som jag funnit pålitliga har jag hämtat från The Pacific Coast Architecture 

Database14 samt via New York City Public Art Funds hemsidor.15 

Disposition 

Huvudtexten inleds med en kortfattad biografi om Dubuffet som därefter följs av en 

sammanfattad presentation av konströrelsen Art Brut. I texten väljer jag att lyfta fram Dubuffets 

roll inom rörelsen samt syftet för rörelsen. Jag redogör sedan för de idéer som Dubuffet företrätt 

genom ett utdrag ur Dubuffets antikulturella manifest Anticultural Positions (1951). Vid nästa 

stycke behandlar jag Dubuffets relation till materialet där även en fördjupning av 

konstverksserien L’Hourloupe presenteras. I stycket Från bild till skulptur har jag belyst hur 

Dubuffet gick från måleri till att arbeta med skulpturer. För att kunna besvara mina 

frågeställningar har jag sedan valt att närmare undersöka tre utvalda skulpturer som Dubuffet 

skapade under 1970-talet, La Chiffioniere (1978), Group of Four Trees (1969-72) och Monument 

Au Fantome (1974). Verken behandlas i stycket Analys och avslutande diskussion och här 

kommer verkens motiv och material analyseras och diskuteras utiftån den valda teoretiska 

metoden samt den information som jag presenterat. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 

av det jag har kommit fram till samt av en redogörelse för mina källor.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://kemperartmuseum.wustl.edu/files/spotlightDec09.pdf (2012-11-11) 
14 https://digital.lib.washington.edu/architect/structures/14926/ (2012-11-08) 
15 http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5713_la_chiffoniere (2012-11-14) 
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2. Jean Dubuffet, en biografi  
Jean Dubuffet föddes år 1901 i den franska byn Le Havre. Han flyttade som 17 åring till Paris för 

att börja studera måleri på Académie Julian. Skolvistelsen blev inte långvarig då han valde att 

sluta kort därefter för att istället lära sig att måla på egen hand. En av anledningarna var att 

Dubuffet var skeptisk till kategoriseringar av konst samt att han var kritisk mot de kulturella 

strukturer som fanns inom måleriyrket. Influerad av konstnärerna Raoul Dufy (1877-1953) och 

Fernand Leger (1881-1955) fortsatte han att utveckla sitt måleri utan att genomgå den 

traditionella konstutbildningen. År 1924 gav han dock upp måleriet och började istället sälja vin 

för hans fars företag. År 1933 gjorde han ett försök att återgå till måleriet men gav upp detta kort 

därefter. Det var inte förrän 1942 då Dubuffet var 43 år gammal som han bestämde sig för att 

slutligen hänge sig till måleriet. Hans målningar karaktäriserades då av opersonliga figurativa 

framställningar i starka färger. Målningarna ansågs vara vardagliga porträtt med en primitiv och 

rå framställning. Under 1943 började han umgås med den franska författaren Jean Paulhan 

(1884-1968) som kom till att introducera Dubuffet för sin kulturella och konstnärliga 

vänskapskrets. Genom detta hjälpte Paulhan Dubuffet att få fart på karriären. 16 Samma år 

presenterade Dubuffet sin första utställning på Galerie René Drouin i Paris.17 År 1945 såg 

Dubuffet en utställning med den abstrakta konstnären Jean Fautriers som inspirerade honom och 

hans konstnärliga uttryck. Dubuffet började experimentera med sin oljefärg och blandade färgen 

med okonventionella material såsom sand, grus, cement och smuts. Genom att skapa och 

använda tjockare material kunde Dubuffet istället forma en helt annan yta än den traditionellt 

oljemålade.18 

 

Under 1946 började Dubuffet måla mer och gjorde bland annat figurativa porträtt av sina vänner 

Pierre Matisse, Henri Michaux och Jean Paulhan för att nämna några.19 Dubuffet använde sig 

dock av samma grova formspråk som tidigare och skapade porträtt som mer ser ut som 

fantasifulla karikatyrer än klassiska porträtt.20 År 1948 anslöt han sig till den surrealistiska 

rörelsen ledd av André Masson och med inspiration av surrealismen grundade han under samma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Da Costa & Hergott 2006, s. 157.  
17 http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07) 
18 Da Costa & Hergott 2006, s. 23-24. 
19 Da Costa & Hergott 2006, s. 22-23. 
20 Da Costa & Hergott 2006, s. 28-19. 
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år konströrelsen Art Brut. Under år 1951 sålde Dubuffet familjeföretaget och reste till USA där 

han stannade ett antal månader.21 På Arts Club i Chicago samma år höll Dubuffet det tal som 

kom att forma hans konstnärskap. Detta antikulturella manifest fick namnet Anticultural 

Positions (1951).22 Kort därefter flyttade han till Paris där han byggde upp sin studio och åren i 

Paris kom att formas av både musikaliska och konstnärliga experiment. År 1962 började 

Dubuffet måla med en tydligare struktur och använde sig av tjocka svarta linjer och fyllde sina 

cellliknande former med röda, blåa och vita fält. Den serie av verk som kallades L`Hourloupe 

blev en stor inspirationskälla för Dubuffets fortsatta karriär och hans karaktäristiska formspråk.23 

Under 1960-talet började han även intressera sig för skulpturer och det var hans nya måleriteknik 

som inspirerade honom till att bryta upp bildytan och ägna sig åt tredimensionella former. Han 

såg det som att han på detta sätt gav bilden liv. Under de kommande tolv åren skapade Dubuffet 

främst skulpturer, däribland verk såsom Jardin d`hiver (1968) och Tour aux figures (1985-1988). 

Efter många verksamma år dog han i Paris år 1985.24  

Dubuffet och Art Brut  

Under 1940-talet började Dubuffet intressera sig för mer surrealistiska och expressiva motiv för 

sitt måleri. År 1945 reste konstnären tillsammans med Jean Paulhan och konstkritiken Paul 

Budry till Schweiz med syftet att hitta och köpa konst. Det var under denna resa som Dubuffet 

formade konceptet och även myntade begreppet Art Brut. Konströrelsen har även kallats 

Outsider Art eller Raw Art som kan ses som engelska översättningar av ordet. Tillsammans reste 

de tre runt till olika psykiatriska kliniker för att undersöka konst som skapats av mentalsjuka 

patienter. De ansåg att den konst som skapats av de intagna patienterna var mer intressant och 

äkta eftersom den inte påverkats av den klassiska konstens riktlinjer. Då patienterna typiskt var 

självlärda så innehöll deras konst inte de annars klassiska formerna.25 Under resan köpte 

Dubuffet bland annat verk av Adolf Wölfi (1864-1930) och Aloïse Corbaz (1886–1964).26 

Rhodes skriver att Dubuffet ansåg att den västerländska konsten var ytlig och traditionell och att 

konsten från patienterna var mycket ärligare, renare, råare och mer direkt i sitt formspråk. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Da Costa & Hergott 2006, s. 157. 
22 Friedman 1973, s. 3. 
23 Da Costa & Hergott 2006, s. 76-77. 
24 Da Costa & Hergott 2006, s. 80. 
25 Margit Rowell & Tomas M. Messer, Jean Dubuffet - a retrospective, Salomon R. Guggenheim Foundation, 
     New York 1973, s. 21. 
26 Da Costa & Hergott 2006, s. 55, Maurice Tuchman, Parallel visions. Nissha Printing Co., Ltd, Kyoto 1992, s. 74. 
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Dubuffet ville visa upp konst som var skapad av personer från de marginaliserade 

samhällsklasserna, således de som stod utanför samhällets normalitetsgränser. Art Brut var en 

motreaktion mot den klassika västerländska konsten. Dubuffet var kritisk mot hur den 

västerländska kulturen skapade ramar för hur människor skulle uppfatta konst. Han var kritisk till 

den västerländska kulturens kategoriseringar av konst och hur människor som inte tillhörde 

någon kategori kunde benämnas som galna, sinnessjuka eller primitiva. 27  De så kallade 

“sinnessjuka” och ”mentalt handikappade” var oftast självlärda, avskärmade från den yttre 

världen och därmed opåverkade av samhällets förutbestämda strukturer och normer.28 Han 

inspirerades av konst skapad av olika ursprungsbefolkningar runt om i världen. Han ansåg att 

den ursprungliga konsten, således det som kallades det primitiva hantverket inom den 

västerländska kulturen, var en mer äkta och naturlig konstform.29 

 

Tuchman!menar att syftet för idén om Brut framförallt måste ses utifrån dess historiska kontext.30 

Författaren skriver att grundandet av Art Brut skedde parallellt med modernismen då konstnärer 

strävade mot att bryta med de traditionella mönstren och skapa nya, och ibland mer provokativa 

formspråk. Ett intresse för det som då kallades primitivt kunde anses vara provocerande men 

samtidigt följde synsättet modernismens ideal. Konstnärer så som Picasso och Kandinsky hade 

redan under 1940-talet inspirerats av den konst som kom från bland annat äldre afrikanska och 

australiensiska stammar.31 Picasso hade exempelvis skapat ett stort antal afrikanska masker. 

Under modernismen blev det allt vanligare att konstnärer lät sig influeras av konst skapad av 

Afrikas, Oceaniens och Nordamerikas ursprungsbefolkningar.32 Även den konst som skapats av 

barn inkluderas av Art Brut. Barn ansågs vara befriade från vuxnas föreställningar samt 

opåverkade av samhällets sociala strukturer vid skapandeprocessen. Barn ansågs även vara mer 

naiva och direkta i sitt måleri och lät sig inte av influeras av stereotyper. Att inspireras av barns 

konst var inte något revolutionerande då både de franska fauvisterna och de tyska 

expressionisterna tidigare influerats av barns teckningar och målningar.33 Sammanfattningsvis 

riktar sig idén Art Brut till de konstnärer som anses ingå i samhällets utstötta och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Da Costa & Hergott 2006, s. 103!
28 Rhodes 2000, s. 24, 80. 
29 Rhodes 2000, s. 24-25. 
30 Tuchman 1992, s. 142 
31 Tuchman 1992, s. 142. 
32 Rhodes 2000, s. 24-25. 
33 Rhodes 2000, s. 26-36. 
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marginaliserade grupper. Syftet med konströrelsen var att fungera som en motpol till den 

västerländska kulturen och civilisationen samt mot de konservativa institutionerna. Dubuffet och 

hans anhängare förhöll sig kritiska mot de borgliga samhällsklasserna samt mot samhällets 

socialt konstruerade strukturer. Art Bruts formspråk ansågs mer nära det naiva, det kreativa och 

det ursprungliga. Art Bruts konst bidrog till ett nytt, friare, naturligare, råare och ett mer 

essentiellt formspråk. År 1947 grundades sällskapet The Compagnie de l’Art Brut och år 1949 

genomfördes en större utställning på Galerie René Drouin där verk från 60 konstnärer visades 

upp. Dubuffet författade utställningskatalogen med titeln L’Art Brut Prefere aux Arts Culturels 

(1949) och texterna ansågs definiera Art Bruts grundidéer.34 Andra kända konstnärer som 

förknippats med Art Brut är bland annat Henry J Darger (1892–1973), Madge Gill (1882-1961) 

och Ferdinand Cheval (1836-1924).35 

 

Dubuffet och det antikulturella manifestet (1951) 

Dubuffet reste år 1951 till USA och syftet för besöket var att han ville få uppmärksamhet och 

försöka sprida sina revolutionära och konstnärliga idéer. I Chicago satte han upp sin 

konstutställning Anticultural Positions och höll i samband med det ett tal som fick samma namn. 

Dubuffet höll detta föredrag för en liten grupp konstnärer, amatörer och konstkritiker på Arts 

Club under vintern 1951. Talet var utformat som ett manifest och Dubuffet syftade till att anföra 

en konstnärlig revolution mot den etablerade kultureliten och den västerländska kulturen. Han 

var vid tidpunkten medveten om att det fanns en mindre konströrelse med fäste i Chicago som 

han skulle kunna influera med sina åsikter.36 Med Anticultural Positions ville konstnären sprida 

de antikulturella idéer som han under åren hade formulerat. Dubuffet menade att västvärldens 

befolkning har mycket att lära av den så kallade ”primitiva mentaliteten” så som den 

västerländska kulturen benämnde mentaliteten hos människor tillhörande marginaliserade 

grupper. Dubuffet menade att människor i väst styrs av samma värden som i de så kallade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Da Costa & Hergott 2006, s.33, http://www.dubuffetfondation.com/artbrut_f_ang.htm (2012-12-02)  
34 Rhodes  2000, 23-25 
35 Tuchman 1992 
36 L. Feigen 1969, s. 6-7. 
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primitiva samhällena. Dubuffet lär ha uttryckt att västvärlden “har en kappa som inte riktigt 

passar”.37 

 

Dubuffet efterfrågade en konst som talade om det riktiga livet och som stod i direkt förbindelse 

med vårt ursprung. Nedan följer en översättning och en kortare sammanfattning av Dubuffets tal 

som kom att kallas Anticultural Positions.38 

 

1. Den västerländska karaktäristiska synen på människan är att mänskligheten skiljer sig från och 

står över naturen. Människan kan således inte jämföras med naturliga element såsom vind, träd 

och floder. Den västerländska människan föraktar naturen. I motsats till det uppskattar och 

respekterar den så kallade primitiva människan naturen och vill hellre leva jämsides naturen och 

bli en del av den. Han vill inte äga eller råda över naturen likt den västerländska människan.39  

 

2. Den västerländska människan tror att världen är formad utifrån människans leverne och logik 

och att världen ser ut som människan uppfattar den. Den så kallade primitiva människan är 

däremot mer öppen för nya tankesätt, idéer och kunskaper.40  

 

3. Den västerländska kulturen värderar funktionen av idéer och idéskapandet mycket högt. Dock 

är det är mer intressant att fånga de tankar som skapas på väg mot den färdiga idén. Idéskapande 

försvagar snarare sinnets mentala funktioner och dess kreativitet.41 

 

4. Den västerländska kulturen hyllar analysen vilket endast är en västerländskt konstruerad 

praxis där någonting bryts ner i sina beståndsdelar. Det är mer intressant att se till och förstå 

helheten. Analysen bidrar till att helhetsintrycket förloras.42 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Kristine Stiles & Peter Selz, Theories and Documents of Contemporary Art: a Sourcebook of Artists' Writings.   
University of California Press, United States 1996, s. 129 
38 Jean Dubuffet, Anticultural Positions (Richard L. Feigen, Dubuffet and the anticulture. Richard L. Feigen & Co, 
New York 1969)  
39 Dubuffet, L. Feigen 1969  
40 Dubuffet, L. Feigen 1969  
41 Dubuffet, L. Feigen 1969  
42 Dubuffet, L. Feigen 1969 
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5. Västvärlden förlitar sig på det skriftliga språkets funktion och fullkomlighet. Det skriftliga 

språket är dock ett ålderdomligt system som bryter ner det talade språket istället för att utveckla 

det. Det skriftliga kan inte beskriva eller översätta tankar så som talspråket eller måleriet kan. 

Måleri fungerar även bättre för att uttrycka tankar, känslor och uttryck.43 

 

6. Västerlandets syn på skönhet är ett ålderdomligt koncept skapat av antikens greker. Det är den 

västerländska föreställningen om skönhet som blivit den vedertagna. Konsten skall uppfattas av 

sinnet och inte av ögat och konst skall ses som ett språk och ett instrument för uttryck och 

kunskap. Skönhet som koncept är ointressant och om klassiska skönhetsideal tas bort inom 

konsten återgår konsten till sitt ursprungliga stadium, det som västvärldens kultur menar är det 

primitiva stadiet.44 

 

 

3. Dubuffet och materialet 

Dubuffet ville med sin konst framställa världen på ett nytt sätt. Han var mycket intresserad av 

material och hur material i sig kunde påverka konstens utformning och mening.45 När Dubuffet 

började måla på 1940-talet skapande han endast tvådimensionella bilder utan direkt perspektiv 

eller djup. Han använde traditionella material såsom papper, oljefärg och gouache. Under 1944 

började han dock intressera sig för mer naturliga och okonventionella ämnen och material. 

Istället för att använda traditionella oljefärger experimenterade han med främst naturliga ämnen 

och material som han blandade ihop till emulsioner. Han fick på så sätt en tjockare konsistens på 

färgen med en mer naturnära färg. Selz skriver att tekniken som Dubuffet utvecklade kom att 

kallas haute pâte, vilket innebär att olika material sammanblandas i en mortel till en emulsion. 

Han använde bland annat olja, jord, olika mineraler, sand, pastos, tjära och kol för sina 

blandningar.46 I stället för att måla med pensel använde han en kniv eller en sked för att forma 

materialet. Det formbara materialet fick därmed i sig ett eget uttryck och verket en 

tredimensionell framställning. Dubuffet kunde på så sätt ge ytan och materialet ett expressivt, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Dubuffet, L. Feigen, 1969 
44 Dubuffet, L. Feigen, 1969 
45 Brehm & Messensee 2003, s. 34 
46 Selz 1962, s. 23, 34-35. 
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tyngre och råare uttryck. I samband med den nya tekniken blev verkens färger mer naturliga och 

fick en mörkare ton. Då materialet framställdes naturligt lades större vikt på verkets textur. Han 

skapade ofta ganska groteska helkroppsfigurer med masker eller med stora ansikten och ögon.47 

Under den årliga salongen i Paris, Realites Nouvelles år 1946 visade Dubuffet upp ett antal verk 

och blev därefter starkt kritiserad av ett antal konstkritiker. De var upprörda över hur han 

använde okonventionella material så som smuts och jord samt hur han skrapade materialet på 

duken. Kritiken påverkade inte Dubuffet utan han fortsatte med de naturliga materialen som han 

var så förtjust i. Konstnären ansåg att skapandet av konst var en upptäcktsfärd mot oanade 

former och genom att arbeta snabbt och impulsivt kunde han skapa ett levande material.48  

 

Dubuffet fick under en telefonintervju från 1984 frågan om varför han använde sig av 

okonventionella material. Konstnären svarade att det inte var för att främst provocera utan för att 

attackera den klassiskt västerländska konsten. Dubuffet berättar att han ville skala av konsten 

samt framställa verk som var producerade och konstruerade på ett som han ansåg otraditionellt 

och “opassande” sätt. Han ville på så sätt att konsten skulle påverka betraktaren och ge ett 

starkare intryck.49 Under 1953 började Dubuffet använda en viss typ av collageteknik, men då 

inte på samma sätt som kubisterna eller dadaisterna. Dubuffet klippte ut bitar av bilder han själv 

hade ritat och satte samman det till figurer och motiv.50 Med tekniken kunde han strukturera ytan 

istället för att måla den. Mellan åren 1940-1961 arbetade han främst med naturliga och i 

hopblandade material.51 Efter att ha experimenterat med emulsioner för sin färg började han så 

småningom även att använda drivved, aluminiumfolie, kol och kvistar vilket bidrog till att 

verken började få mer skulpturala former. Da Costa & Hergott beskriver hur Dubuffet runt år 

1957 även började måla det som inspirerade honom i naturen så som träd, gräs, vatten och stenar. 

Topographies (1957) kallades en av de serier målningar som Dubuffet skapade under den 

tidsperioden. 52  Dubuffet arbetade sedan mellan 1956 och 1958 med konstverksserien 

Texturologies då han främst intresserade sig för hur olika material kunde skapa olika texturer på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Selz 1962, s. 22. 
48 Selz 1962, s. 22, 81. 
49 Da Costa & Hergott 2006, s 149 
50 Brehm & Messensee 2003, s 34, 88, 99. 
51 Da Costa & Hergott 2006. s 23. 
52 Da Costa & Hergott 2006, s. 6, http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07) 
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duken.53 I samband med det började Dubuffet blanda ihop naturliga material med syntetiska, 

exempelvis mineraler med pappersmassa. Dubuffet ville få fram en mikrostruktur på ytan och i 

samband med detta arbete utvecklade han ett intresse och sinne för texturen.54 Därefter började 

han intressera sig mer för levande ting i naturen. Då han bodde i Venedig under en period 

strövade han ofta omkring ute på landsbygden och plockade upp det han kunde hitta på marken. 

Han experimenterade bland annat med fjärilsvingar som han kombinerade för att skapa nya 

former. Verken blev till en konstverksserie som han kallade Elements botaniques (se bild 2) som 

han arbetade med fram till år 1960.55 Dubuffet var inte intresserad av att transformera materialet 

utan han ville, som han uttryckte det, förtingliga materialet. Med det menade Dubuffet att 

materialet skulle få ett eget liv och tala sitt egna språk.56 

 

 
                        Bild 2, Jean Dubuffet, Cheveux de Sylvain (1953) 

 

I början av 1950-talet skapade Dubuffet en större konstverksserie bestående av skulpturer, 

Petites statues de la vie précaire (1954), där de flesta av verken var gjorda av det han hade hittat 

på gatan och i andras skräp. Dubuffet använde sig bland annat av tidningspapper, stålull och 

svampar. Mellan 1959 och 1960 producerade han ytterligare en grupp verk gjorda av främst 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07) 
54 Brehm & Messensee 2003, s. 152. 
55 Da Costa & Hergott 2006. s 68. http://rogallery.com/Dubuffet_Jean/dubuffet-biography.htm (2012-11-08) 
56 Brehm & Messensee 2003, s. 35. 
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drivved och papier-maché (se bild 3). Han kunde även använda sig av aluminiumfolie, sko- och 

golvvax som han applicerade på skulpturerna.57 Messensee skriver att Dubuffet under en 

sexårsperiod skapade ett 30-tal skulpturer som alla var gjorda av så kallade okonventionella 

material. Vidare skriver Messensee om Dubuffets stora intresse för papper och hur detta material 

kunde formas men även användas till att efterlikna naturliga texturer såsom hud. Dubuffet 

riktade stort intresse till hur olika material kunde ge liv åt konstverken, poängterar Messensee.58 

Elements botaniques samt Materiologies (1961) fick markera slutet på den period som anses vara 

Dubuffets mest experimentella period under vilken han i stor utsträckning fokuserade på 

materialvalet.59 Dubuffet har kommenterat det med “Over and done with mystical jubilations of 

the physical world: I have become nauseated by it and no longer wish to work except against it. 

It is the unreal that enchants me: I have an appetite for the non real, the false life, the 

antiworld...”.60 
 

 
          Bild 3, Jean Dubuffet, Mentonneux, Papier-maché (1959) 
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57 http://kemperartmuseum.wustl.edu/files/spotlightDec09.pdf (2012-11-11)  
58 Brehm & Messensee 2003, s. 148. 
59 http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07)  
60 Brehm & Messensee 2003, s. 152. 
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L’Hourloupe och materialet 

I början av 1960-talet började Dubuffet med konstverksserien L’Hourloupe där han arbetade med 

dels målningar, skulpturer och installationer. L’Hourloupe var en tematisk serie som han 

arbetade med ända fram till 1974. Samtliga verk karaktäriseras av grafiska och linjära mönster 

med markerade svarta breda linjer (se bild ex. 4). Friedman berättar att Dubuffet kom fram till de 

karaktäristiska linjernas form genom att experimentera med svart filtpenna.61 Linjerna markerar 

former som kan liknas vid celler. Han arbetade främst med blåa, röda, vita och svarta färger och 

mönstren har även liknats vid klotter.62 Da Costa och Hergott skriver att Dubuffet syftat till att 

skapa ett mönster som avbildar sinnet och tankar som ständigt tolkar världen. Dubuffet ville 

skapa ett mönster som var ”sprakande” och dynamiskt, och beskriver det som “en festival för 

sinnet”.63 Dubuffet började då arbeta med helt nya former med ett annat djup i sitt måleri. 

Dubuffet menade att syftet för L’Hourloupe var att skapa konst som exkluderar vad han ansåg 

vara klassiska kompositioner, färger och former. Han ville på så vis utmana den klassiska 

konsten. Dubuffet har sagt att “my operation is to erase all categories and regress toward an 

undifferentiated continuum” (1969).64 

 

 
                                             
                                                      Bild 4, Jean Dubuffet, Elément Historié (1974) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Friedman, 1973 
62 Brehm & Messensee 2003, s. 288, http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/dubuffet-som-arkitekt-pa-
skissernas-museum-lund (6 december, 2012) 
63 Da Costa & Hergott 2006, s. 77. 
64 Rowell, 1973, s. 26. 
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År 1966 upptäckte han materialet polystyren som var ett mycket lättarbetat och kunde användas 

för att skapa större volymer. Det lättviktiga plastmaterialet kunde formas relativt enkelt med 

hjälp av ståltråd eller stålvajer. Materialet gav en slät yta som fungerade väl för färgläggning. 

Enligt Da Costa & Hergott kunde Dubuffet arbeta lika impulsivt med polystyren som med de 

material han tidigare arbetat med.65 Dubuffet använde främst vinylfärg för att färglägga sina 

skulpturer.66  

 

 
                                      Bild 5, Verk ur Jean Dubuffets Simulacres (1969-1970) 

 

År 1969 skapade Dubuffet serien Simulacres (se bild 5) där skulpturerna föreställde vardagliga 

ting såsom stolar, bord och telefoner.67 För Simulacres använde han samma formspråk som för 

L’Hourloupe och målade verken med svarta breda linjer. För verken använde Dubuffet epoxi och 

gjuten polyuretan som är ett lättviktigt och syntetiskt material vilket även används som skum och 

täckningsmaterial.68 Med polyuretan och polystyren kunde Dubuffet realisera den vision han 

hade om att skapa större verk. Dubuffet ville att åskådaren skulle kunna uppleva hans konst både 

psykiskt och fysiskt. Genom att använda syntetiska material ville Dubuffet forsätta att protestera 

mot det som han ansåg vara den klassiska skulpturtraditionen där materialet ofta var av sten eller 

marmor.69 För de mer monumentala verken har han även använt glasfiber, epoxiharts (en 
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65 Da Costa & Hergott 2006. s 81. 
66 http://www.dubuffetfondation.com/bio_set_ang.htm (2012-11-07) 
67 Friedman 1973. s. 4. 
68 http://www.vollsjoindustri.se/om-polyuretan.asp?menuid=18 (2012-12-04) 
69 Brehm & Messensee 2003, s. 35, 177-178. 
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blandning mellan lim och kåda) och cement.70 För ett av hans största verk, Villa Falbla (1971-

1973) använde han exempelvis cement som han täckte över med polyuretan och epoxifärg.71  

 

Mellan 1971-1973 experimenterade Dubuffet med den rörliga bilden. Han utgick bland annat 

från mönstrade ark som han klippte ut och sedan satte ihop till skulpturer. Dessa verk som fick 

namnet Coucou Bazar ingår i L’Hourloupe och samma cellformade mönster och färger 

användes. Dubuffet filmade skulpturerna och klippte ihop filmerna till animerade konstverk. 

Samtidigt som han arbetade med Coucou Bazar skapade han även The praticables (1973). Dessa 

verk påminde om Coucou Bazar men utformades istället som rörliga dräkter. Dubuffet skapade 

dräkterna med inspiration från hans tidigare målningar och dessa bilder fick således ett helt nytt 

liv. Dräkterna gjordes av ett slags trämaterial och harts som han målade med plastfärg i röda, 

blåa, vita och svarta färger. Han skapade nästan 100 dräkter för The praticables.72 År 1974 slutar 

Dubuffet arbeta med konstverksserien L’Hourloupe.73 
 

4. Från bild till skulptur 

“Starting from a drawing, a pure creation of the mind, I expand it in space by giving it three 

dimensions, by giving it a material body, and then enlarge it to the proportations of a site  

where it can evolve. In this way, instead of having only the drawing before you while  

remaining achored in the everyday world, you can finally leave the world and penetrate into the  

drawing, and thus inhabit the creation of the mind instead of merely looking  

at it prudently in a frame on the wall...”74  - Jean Dubuffet (1968) 

 

Från och med början av 1960-talet arbetade Dubuffet mycket med skulpturer. Mellan 1960 och 

fram till slutet av 1970-talet skapade Dubuffet de verk som kom att bli hans mest kända. Dock 

började Dubuffet redan under 1940-talet betrakta och arbeta mot den skulpturala formen. I 

Dubuffets tidiga målningar fanns varken djup eller skuggor då han främst intresserade sig för 
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70 Friedman, 1973, http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy (2012-12-04) 
71 Da Costa & Hergott 2006, s 119. 
72 Brehm & Messensee 2003, s. 206, 204, Da Costa & Hergott 2006, s. 90-91, 110-111. 
73 Brehm & Messensee 2003, s. 288. 
74 Da Costa & Hergott, 2006,. s 80. 



 20 

ytans struktur. Då han under 1940-talet började med collagetekniken blev han allt mer 

intresserad av hur ytan kunde brytas upp och anta nya former.75 Med hjälp av urklippta 

pappersbitar kunde Dubuffet själv arrangera och strukturera formen.76 Ett konstverk kunde 

därmed ses utifrån nya perspektiv och verken blev därmed mer dynamiska och rörliga. Förutom 

collageteknik arbetade Dubuffet även med litografier och graveringar.77 

 

Sättet på vilket Dubuffet under 1950-talet arbetade med ihopmixade och grövre färgämnen kom 

att prägla hans fortsatta konstnärskap. Istället för att måla kunde han då forma materialet på 

duken. Verket fick således en mer tredimensionell framställning.78 Skulpturserien Petites Statues 

De La Vie Precaire (se bild 6) som Dubuffet skapade i början av 1950-talet var hans första steg 

mot den skulpturala konsten. Verken är bland annat gjorda av lim, tidningspapper, stålull, 

svampar och grenar.79 Genom att använda drivved, aluminiumfolie och kol blev han allt mer 

intresserad av den tredimensionella formen. År 1960 hade Dubuffet hunnit skapa två olika serier 

med skulpturer gjorda av naturliga och okonventionella material.80 

 

         
           Bild 6, Jean Dubuffet, Savonarole                                 Bild 7, Jean Dubuffet, Fiston la filoche (1966-1967)            
          (Petites Statues De La Vie Precaire) (1954) 
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76 Rowell 1973, s 24. 
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Från början av 1960-talet och i samband med konstverksserien L’Hourloupe formade Dubuffet 

sitt karaktäristiska formspråk och mönster. Sex år senare började han att bryta upp sitt mönster 

genom att använda urklipp från sina tidigare målningar. Han satte samman materialet till 

skulpturer och skapade således tredimensionella former för sina figurer. Skulpturerna fick 

samma karaktäristiska utseende med de svarta markerade linjerna och de blåa, vita och röda 

färgerna. Dubuffet intresserade sig för den mentala processen som ligger bakom 

transformationen från den platta ytan till den tredimensionella formen.81 Dubuffet ville ge liv till 

materialet samt ge betraktaren möjligheten att betrakta verket både psykiskt och fysiskt. Exempel 

på tidiga verk med det karaktäristiska formspråket är “Fiston la filoche” (1966, se bild 7). I 

mitten av 1960-talet började Dubuffet få erbjudanden om offentliga uppdrag. Hans första 

uppdrag var målningen Nune Stans (1965) som han skapade för universitetet i Nanterre, 

Frankrike.82 I samband med en större öppenhet för offentliga uppdrag tog Dubuffet sin konst till 

en ny nivå. Han lämnade även sitt fokus på ytans textur för att undersöka färger och mönster i 

större skalor.83 Då Dubuffet under år 1966 fann det lättarbetade materialet polystyren kunde han 

satsa på större volymer för sina verk. Med Simulacres (1969) höll sig Dubuffet dock enligt 

honom själv i gränslandet mellan måleri och skulptur. 84  Dubuffet ville med Simulacres 

undersöka det verkliga och konkreta i förhållande till det fantasifulla och abstrakta. Rowell 

skriver om hur Dubuffet experimenterade med verkens mångtydighet. Dubuffet ville för 

Simulacres skala bort identifierbara detaljer för verkens motiv. Han ville påverka hur betraktare 

ser på och uppfattar verkens betydelse. 85  Dubuffet experimenterade även med olika 

oförutsägbara dimensioner för verken.86 I och med arbetet med nya dimensioner i Simulacres 

fick Dubuffet ett intresse för den arkitektoniska formen. Ett exempel är Jardin d'Hiver (1968), en 

grottliknande skulptur som blev ett av hans mest kända verk. Dubuffet fick sedan under 1969 i 

uppdrag av David Rockefeller att skapa ett monument för Chase Manhattan Bank vilket blev 

starten för en ström av liknande uppdrag från olika delar av världen.87   
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81 Brehm & Messensee 2003, s. 35, Rowell 1973, s. 25, 31. 
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Closerie Villa Falbala (1971-1973) blev dock Dubuffet största och mest monumentala verk (se 

bild 8). Med de större skulpturerna avsåg Dubuffet att undersöka utopiska föreställningar vilka 

han själv ofta hämtade från hans barndoms drömmar. Verken representerar hemliga och 

avskärmade världar och platsen skall fungera som en fristad för individen att återhämta sig och 

utforska sitt inre. Med Closerie Villa Falbala ville Dubuffet skapa en horisontell och massiv 

skulptur där han lekte med illusionen om en plats utan specifika landmärken eller hållpunkter. 

Closerie Villa Falbala skulle föreställa det “förlovade landet”. Från år 1977 och fram till slutet 

av hans karriär ägnade sig Dubuffet sig främst åt måleri.88 
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Bild 8, Jean Dubuffet, Closeria Villa Falbala”, 1 610 m², 

(1971-1973) 
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5. Analys och avslutande diskussion 
Jag kommer för min analys använda Panofskys ikonologiska metod och med hjälp av metodens 

tre olika stadier diskutera tre utvalda skulpturer som Dubuffet skapade under 1970-talet. Jag vill 

börja med att beskriva de tre verkens motiv var för sig utifrån den pre-ikonografiska nivån samt 

den ikonografiska nivån. I nästa stycke kommer jag att diskutera samtliga verk tillsammans 

utifrån den ikonologiska nivån där jag har valt att lyfta fram och se närmare på verkens material 

och vad som kommunicerars genom materialet.  

 

Motiv  
 
La Chiffoniere (1972-1978) 

Jag vill börja med att undersöka verket La Chiffoniere (1972-1978) vilken är en 7,6 meter hög 

skulptur skapad av rostfritt stål och står installerad vid Justin Herman Plaza, San Francisco. Den 

valda platsen ligger nära San Franciscos finansiella centrum, hamnpirar, Ferry Building och 

Embarcaderos livliga centrum. Skulpturen är placerad med 

baksidan mot vattnet och blickar ut över Embarcaderos 

köpcentrum. Skulpturen väger närmare 2,2 ton och är 

formad av ihopsatta metallbitar som även är målade med 

svarta linjer av epoxifärg. La Chiffoniere kan översättas till 

trasdockan eller traskvinnan på svenska. 89 Jean Dubuffet 

fick år 1972 i uppdrag av konstsamlaren och affärsmannen 

David Rockefeller att skapa en skulptur som skulle ingå i ett 

program för offentlig konst vid Justin Herman Plaza. För 

projektet samarbetade Rockefeller med arkitekten John C. 

Portman JR och verket färdigställdes och installerades år 

1978. Syftet med uppdraget var att integrera offentlig konst 

med arkitektur. Mellan mars och december år 1979 var 

skulpturen utlånad och stod då installerad vid Central Park i New York. 90  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Public Art Fund, http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5713_la_chiffoniere  
   (2012-11-04) 
90 The Pacific Coast Architecture Database, https://digital.lib.washington.edu/architect/structures/14926/  
     (2012-11-08) 

Bild 9, La Chiffoniere, 1972-1978, 
San Francisco 
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!
La Chiffoniere anser jag har en delvis föreställande form. Utifrån verkets framställning och form 

kan jag urskilja skulpturens kropp, ansikte och fötter. Trots att ansiktet ger en framsida åt verket 

kan skulpturen upplevas från alla olika vinklar. Stålet reflekterar solljuset från olika håll under 

dagen och när solens strålar riktas mot den blanka metallytan får skulpturen ett glänsande 

skimmer runt om sig. Jag tycker att skulpturen på så sätt får något livligt över sig och jag tycker 

därför att materialet och dess egenskaper blir det som ger verket den största effekten. Jag ser La 

Chiffoniere som en fantasifull skapelse där Dubuffet har gestalat sitt motiv på ett naivt sätt. Den 

delvis föreställande formen associerar jag med något mänskligt och jag tycker också att formen 

har något barnsligt och egensinnigt över sig. Jag skulle vilja påstå att det ser ut som ett barn har 

tecknat motivet för denna figur. Positionen för skulpturens skor och ansikte samt dess 

kroppsliknande form är det som jag uppfattar som de mest mänskliga formerna. De celler som är 

målade i skulpturens ansikte gör dock så ansiktsdragen blir svåra att uttolka och koppla ihop med 

något mänskligt. Jag kan endast se inbuktningar i stålet som jag tolkar som ögon. På det sätt som 

Dubuffet har satt ihop stålbitarna för mina tankar till en rustning av stål. Trasdockor som annars 

brukar vara gjord av tyg har i detta fall fått en mer hållbar konstruktion och form. Jag tolkar och 

ser skulpturen som en trasdocka som är klädd i stål för att visa på styrka och motstånd. Det ser 

nästan ut som att den är rustad för strid.  

 

Group of Four Trees (1969-1972) 

Nästa skulptur som jag vill undersöka närmare är Group of Four Trees som Dubuffet arbetade 

med mellan 1969 och 1972. Group of Four Trees ingår i konstverksserien L’Hourlope som 

Dubuffet arbetade med fram till år 1974.91 Verket beställdes och finansierades av David 

Rockefeller år 1969 och installerades tre år senare vid Chase Manhattan Bank Plaza i New York. 

Rockefeller fick utifrån ett antal skisser välja vilken skulptur som skulle passa för platsen och 

valet föll på Group of Four Trees. Utifrån den färdiga skissen fick Dubuffet sedan utöka måtten 

något för att verket bättre skulle passa in på den valda platsen. Skulpturen är 13 meter hög och 

gjord av epoxybemålad polyuretan med en stomme av aluminium.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/4arbres.htm (2012-12-13) 
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Verket föreställer en trädklunga som består av fyra stammar där varje stam har en trädkrona. 

Skulpturen utmärks av en asymmetrisk form och betraktaren har möjligheten att se verket från 

olika håll. Skulpturens träd är höga nog att upplevas som naturliga träd och betraktaren kan gå 

runt och under verket. Betraktaren får på så sätt även en fyisk upplevelse av verket. Ett av träden 

har även ett lövverk längre ner på stammen. Trädens kronor vinklas åt olika håll i olika plan och 

det ser nästan ut som att kronorna växer in i varandra.  

 

Dubuffet valt att framställa verket med en vit 

grundfärg samt markerande linjer av svart epoxifärg. 

Linjerna bildar olikformade celler och jag tycker att 

de gör att verket får ett större djup. De svarta linjerna 

förstärker även formerna och utan dessa så tror jag att 

motivet skulle blivit svårare att urskilja på grund av 

skulpturens heltäckande vita färg. Jag ser det även 

som att linjerna hjälper till att bryta ner formerna och 

bidrar på så sätt till att verkets övergripande former 

blir mindre dominerande. Linjerna fyller således två 

olika funktioner, att förstärka men också att bryta ner. 

Genom en närmare undersökning av skulpturen så ser 

jag att Dubuffet har valt att framställa trädmotivet 

med mycket kraftiga och breda stammar. Vid vissa 

delar består stammarna också av åtskilda och vinklade ytor som markerats med svarta linjer. Det 

ser ut som att Dubuffet brutit upp stammens cylindriska form och skapat olikformade celler som 

han sedan satt samman till en stamliknande form. Trädkronorna är sammanfattande till stora och 

platta skivor vilket ger verket en kompakt framställning. Skulpturens höga höjd tillsammans med 

de breda stammarna och de stora platta trädkronorna tycker jag bidrar till att verket får ett 

massivt och kompakt uttryck. Samtidigt som verket fått ett stabilt uttryck så skulle jag även vilja 

säga att det finns rörelse i verket. Jag tycker att grenarna, som framställts av de platta skivorna 

har trots allt fått böljande och följsamma former då de har vinklats åt olika håll. Sättet som de har 

vinklats på påminner mig om trädkronor som svajar i vinden. Eftersom Dubuffet har format 

skulpturen med följsamma former så tycker jag att skulpturens motiv fått ett levande uttryck. 

Bild 10, Group of Four Trees, 1969-1972, 
New York 
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Hade verket skapats med realistiska former, med naturliga mått och sköra grenar med 

individuella blad, så tror jag inte att skulpturen hade fått uttryck. I det stora hela så tycker jag att 

de svarta löpande linjerna, den vita färgen samt verkets skala bidrar till att skulpturen håller ihop 

visuellt.  

 

Skulpturens formspråk anser jag vara mer förenklat än detaljerat och jag skulle därför vilja säga 

att Group of Four Trees motiv fått en delvis föreställande form. Träden har formats på ett relativt 

verkligt sett gällande form och höjd men det har också lämnats ett utrymme för ett mer 

fantasifullt formspråk. Med ett förenklat formspråk och en delvis föreställande form menar jag 

att verkets utseende påminnner mig om en enkel skiss av en trädklunga där Dububbet använt 

stora och odetaljerade penseldrag. Den förenklade avbildningen tycker jag ger betraktaren ett 

utrymme för egna tolkningar och associationer om dess motiv. Även att jag tydligt kan se att det 

är ett träd som avbildats så har det gjorts på ett ganska fritt sätt. Expempelvis så skulle jag kunna 

koppla ihop denna framställning med hur ett barn skulle kunna teckna av ett trädmotiv. 

 

Slutligen så skulle jag även vilja knyta an Group of Four Trees form och konstruktion till en av 

Dubuffets tidigare skulpturala verk Simulacres (1969) som han arbetade med vid slutet av 1960-

talet och som ingick i serien L’Hourloupe. Verken som ingick i Simulacres hade former som 

påminde om vardagliga föremål såsom bord och stolar. Dubuffet arbetade även med gjuten 

polyuretan för både Group of Four Trees och Simulacres. De utgörs av samma vita yta med 

celliknande former som är markerade med svarta linjer. Med Simulacres ville Dubuffet även 

undersöka det verkliga i förhållande till det fantasifulla och abstrakta. Han ville undersöka 

skulptur i förhållande till måleri samt skala bort identifierbara detaljer för verkens motiv. 

Förutom samma material så tycker jag att Group of Four Trees likt Simulacres karaktäriseras av 

samma rena formspråk med en avsaknad av detaljer. Dubuffet har lyckats skapa en delvis 

föreställande form för Group of Four Trees men med en friare och en mer fantasifull gestaltning.  
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Monument Au Fantome (1971) 

Liksom skulpturen Group of Four Trees så ingår Monument Au Fantome (1971) i 

konstverksserien L’Hourloupe som Dubuffet arbetade med under mer än tio år. Skulpturen 

färdigställdes 1971 men installerades först 1983. Den placerades först intill en av Houstons 

skyskrapor men förflyttades under 2008 till Discovery Green Park som ligger i den östra delen 

av stadens centrum. 92 Skulpturen är tio meter hög och är gjord av epoxybemålad polyuretan med 

en stomme av rostfritt stål. Verkets motiv har 

beskrivits som en fantasistad men kan även ses som 

ett kluster av fristående objekt.93 Motivet består av 

sju olika element som föreställer en kyrka, en 

skorsten, ett träd, en buske, en hund, en mast samt 

ett spöke. Skulpturens plastyta har bemålats med ett 

mönster som påminner om celler. För dessa celler 

har röda, blåa och vita färger använts och likt de 

andra skulpturer som Dubuffet skapade för 

L’Hourloupe är cellerna separerade av svarta breda 

och markernade linjer av svart epoxifärg. 94 

Skulpturen valdes först ut av arkitekterna Skidmore, 

Owings & Merrill och fastighetsutvecklaren Gerald 

Hines då skulpturens storlek passade väl in på den 

valda platsen. Finansmannen Dan Duncan, ägaren till Fantome Tower, ägde från början 

konstverket som 2008 skänktes till Discovery Green Conservancy. 95 

 

Jag tycker att det är intressant att Dubuffet har skapat och installerat sin version av en stad 

centralt inne i Houstons stadskärna. Jag uppfattar det som att Dubuffet har för Monument Au 

Fantome speglat dess omgivning, brytit ner den i mindre beståndsdelar och sen gett form åt de 

element som han ansett vara representativa för en stadsmiljö. De element som framförs tror jag 

därför representerar hur Dubuffet tolkat skulpturens omgivning. Det är spöket som är det 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 http://www.discoverygreen.com/news/jean-dubuffets-monument-au-fantome-to-move-to-discovery-green/  
    (2012-12-15) 
93 http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/fantome.htm (2012-12-15), Friedman 1973, s 4.  
94 Friedman 1973, s. 4.  
95 http://houstonist.com/2007/07/03/a_new_home_for.php (2012-12-17) 

Bild 11, Monument Au Fantome, 1971, Houston 
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huvudsakliga motivet för skulpturen vilket namnet Monument Au Fantome anspelar på. De sju 

olika elementen fungerar som separata delar och har installerats som fristående skulpturer. Varje 

enskild del har formats med oregelbundna och abstrakta former och det är något som händer i 

verket oberoende av från vilket håll som det ses ifrån. Jag tycker att det bidrar till att skulpturen 

uttrycker rörelse och dynamik. För mig blir verket på så sätt levande. Jag anser att Monument Au 

Fantomes form och konstruktion lämnar ett stort utrymme för betraktarens tolkning och jag själv 

finner det svårt att urskilja skulpturens olika element. Den del som sticker upp och är den högsta 

konstruktionen tolkar jag vara skorsstenen. Sedan tycker jag att de resterande delarnas motiv är 

desto svårare att identifiera. Jag tycker att Dubuffet för denna skulptur har konstruerat former 

som skiljer sig långt ifrån det föreställande. Jag ser dock att verkets samtliga element strävar upp 

mot skyn. Eftersom alla delar strävar åt samma håll och står installerade i en oval cirkel så får jag 

ett intryck av att de olika elementen gestaltar en slags samverkan. En tänkbar tolkning skulle 

kunna vara att verkets element skildrar ett idealsamhälle där olika element samverkar. Jag 

uppfattar det som att stadens invånare skulle kunna företrädas av spöket eller vålnaden i 

skulpturen men det skulle isåfall motsäga bilden av en utopi eller ett idealsamhälle. Det kan 

också vara så att Dubuffet bara ville skapa ett verk där olika element representerar det som 

omger oss i en stad utan att propagera för några specifika ideer.  

 

För Monument Au Fantome har Dubuffet arbetat med samma mönster som för konstverkserien 

L’Hourloupes. Skulpturens grafiska mönster är målat med starka färger och jag tycker att verket 

ser ut att vara ett färgstarkt inslag på den ganska mörka plats där den står installerad. Mina tankar 

förs till Coucou Bazar och The praticables som han arbetade med i början av 1970-talet. 

Liknande formspråk, färger och abstrakta formspråk har använts. Det asymmetriska mönstret 

påminner vidare om ett pussel där Dubuffet har placerat ut bitarna för betraktaren att sätta 

samman.  
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Material  

Dubuffet har alltså valt att arbeta med syntetiska material för samtliga tre verk som jag har 

undersökt närmare. Enligt Dubuffet använde han sig tidigt i sin karriär av naturliga men även 

okonventionella material för att utmana och attackera den konst som han själv ansåg vara den 

västerländska och klassiska konsten. Då Dubuffet under mitten av 1960-talet började få in fler 

offentliga uppdrag så började han gå ifrån att skapa mindre verk till större, mer monumentala 

skulpturer. Jag skulle vilja påstå att Dubuffet gjorde en helomvändning gällande sitt materialval. 

Med de syntetiska materialen kunde Dubuffet förverkliga och maximera sina visioner och jag 

tror att det var en av anledningarna till att han övergav de naturliga och mer svårhanterliga 

materialen. De syntetiska materialen kunde han även fortsätta arbeta lika impulsivt och 

slumpmässigt med som de naturliga materialen då de vägde mindre och var enklare att hantera. 

Group of Four Trees, Monument Au Fantomes och La Chiffonieres utformning anser jag som 

tidigare nämt fått ett levande och rörligt uttryck. Dubuffets slumpmässiga arbetsteknik tycker jag 

tydligt kommuniceras genom verkens material och böljande former. Jag tycker också att det 

syntetiska materialet i sig bidrar till att samtliga verk blir uttrycksfulla och spektakulära. Det 

syntetiska materialet tillsammans med skulpturernas mönster och färger gör också så att 

skulpturerna blir väl synliga på de platser där de står installerade. Group of Four Trees och 

Monument Au Fantomes klarvita och bemålade plastytor gör så att verken framstår som 

annorlunda och jag kan tänka mig att det är svårt att passera förbi utan att uppmärksamma dessa 

skulpturer. Plastmaterialet i sig gör att skulpturerna inte riktigt smälter in på den plats där de står 

installerade och blir på så sätt något oväntat för förbipassernade betraktare. Group of Four Trees 

plastmaterial tycker jag leder till att gestaltningen av verkets motiv skiljer sig mer från 

verkligheten och för mig blir verket desto mer spännade. Dubuffet hade lika gärna kunnat skapa 

trädgruppen av ett trämaterial för att få verket mer realistiskt. La Chiffonieres stålkonstruktion 

tycker jag dock bättre smälter i den omgivande miljön då andra stålkonstruktioner finns runt 

omkring. Jag tycker att stålet gör skulpturen vacker speciellt då solen strålar mot metallen och 

skapar ett slags energi runt skulpturen. Jag tycker att Dubuffet har använt stålet på ett bra sätt då 

han har klippt ut stålbitar och satt samman dem till en figur. Det sätt som ljuset reflekteras i stålet 

bidrar till att jag uppelver skulpturen som vacker, intressant och iögonfallande. Trots att 

Dubuffet lämnade de naturliga materialen för de syntetiska så tycker jag inte att det är något som 

påverkar hans skulpturer negativt.  
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Tekniken som Dubuffet använt för att skapa formerna hos La Chiffoniere liknar den 

collageteknik som Dubuffet utvecklade och började arbeta med under 50-talet. Han började då 

bryta upp den plana ytans strukturer och formge figurer med hjälp av urklippta pappersbitar. Jag 

tror att La Chiffoniere är inspirerad av och skapad med hjälp av samma collageteknik men här 

utifrån ett helt annat material. Det som jag tycker är intressant är Dubuffets val av material för 

detta verk. Då Dubuffet under mitten av 60-talet fann polystyren så bidrog det till att han enklare 

kunde skapa mer storskaliga verk. Med det syntetiska materialet förändrades Dubuffets 

formspråk och det skedde en tydlig förändring av skulpternas utseende. La Chiffoniere ingår i 

konstverksserien L’Hourloupe och de typiska svarta markerande linjerna finns där samt den 

abstrakta formen. Jag anser att verkets utformning påminner om konstverksserierna Coucou 

Bazar (1973) och The praticables (1973) där Dubuffet experimenterade med den figurativa och 

skulpturala formen. Båda skulpturserierna var formade av ihopsatta pusselbitar som blev till 

rörliga dräkter och skulpturer och därför tycker jag att La Chiffoniere liknar dessa i både uttryck 

och konstruktion. De flesta av de monumentala verken som han skapade under 1960- och 1970-

talen var gjorda av glasfiber, polystyren, gjuten polyuretan, cement och epoxiharts. För min 

undersökning har jag endast funnit en skulptur där han har använt sig helt av stål, Milord La 

Chamere (1973), som finns installerad i Philadelphia, USA. Verket skapades året efter det att La 

Chiffoniere färdigställts och jag kan tydligt se ett liknande formspråk. Milord La Chamere är 

gjord på liknande sätt med sammansatta former i stål med markerande linjer av svart epoxifärg.96 

Då Dubuffet fick i uppdrag av Embarcadero Centers tidiga ägare David Rockefeller att skapa 

något för denna utvalda plats så anser jag att det verkar rimligt att Dubuffet ville skapa något av 

ett material som kunde passa in i den omgivande miljön. Rockefeller och arkitekten John C. 

Portman JR ville köpa en skulptur som kunde integreras med den kringliggande arkitekturen och 

därför fick Dubuffet ett tydligt uppdrag för sin konstruktion. Skulpturen skapades under den tid 

då Dubuffet hade lämnat de så kallade okonventionella och naturliga materialen för att utforska 

nya. Jag ställer mig då frågande till om Dubuffet fick bortse från sina egna idéer om materialval 

med hänsyn till detta uppdrag. Det kan bero på att Dubuffet i detta fall har fått lämna företräde 

för de restriktioner som fanns för uppdraget.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 www.philart.net/art.php?id=255 (2012-12-06) 
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Så vad kommunicerar då skulpturernas material? Som jag tidigare nämt så smälter inte 

plastmaterialen inte lika väl in i naturen så som de organiska materialen. Som Dubuffet har valt 

att bemåla verken utmärker de sig också i den miljön de står installerade i. Utifrån hur Dubuffets 

konst har beskrivits i litteraturen så tror jag inte heller att han var ute efter att hålla sig inom 

bestämda ramar eller för att försköna sina verk. Den klassiska grekiska skulpturen beskrivs av 

Philip Rawson som figurativ, symmetrisk och vacker. I samband med det så vill jag påstå att 

Dubuffet tog avstånd från klassiska skönhetsideal i de utvalda verken.97 De syntetiska material 

som Dubuffet har valt för Group of Four Trees, Monument Au Fantome och La Chiffoniere 

tycker jag inte lämpar sig för att skapa fina detaljer men de fungerar väl för skulpturernas storlek 

och yviga formspråk. Dubuffets materialval kommunicerar en djärvhet som jag också finner som 

en röd tråd genom hans konst. Jag tycker att djärvheten ligger i hur han har skapat monumentala 

och fantasifulla skulpturer som utmärker sig genom form, färg och mönster.  

 

De material som Dubuffet tidigt började arbeta med, de naturliga materialen, anser jag 

kommunicerar det så kallade primitiva som Dubuffet strävade efter. Jag tycker att det primitiva 

uttrycks av det råa samt i den naturliga framställningen av olika ämnen. När Dubuffet började 

arbeta med L’Hourloupe lämnade han de naturliga materialen helt för de syntetiska och därmed 

försvinner det naturliga i verkens material. Hurvida det skall ses som en saknad eller som en 

positiv förändring är då frågan. Genom min analys av samtliga verk så tycker jag först och 

främst att det syntetiska materialet passar väl in på skulpturernas konstruktion och motiv. Jag tror 

också att materialets funktionalitet har varit betydelsefullt för Dubuffet. Utöver att 

plastmaterialet bidrog till att Dubuffet kunde skapa större verk så tror jag också att plast blev ett 

mer hållbart alternativ. Jag tror att det krävs mer underhållning av ett naturligt material än för ett 

plastmaterial. Miljöaspekten kan då vara intressant att beakta då det primitiva och naturliga 

materialets inverkan på miljön är mindre än hur plast påverkar. Det här visar återigen på hur 

Dubuffet bytte ut det primitiva materialet mot det västerländska och hur han gick ifrån de idéer 

som han omfattade i början av sitt konstnärskap. 

 

Jag har svårt att svara på om hans kritiska förhållningssätt till den västerländska kulturen avtog 

då han slutade arbeta med de naturliga materialen under den senare delen av hans karriär. Trots 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Rawson, 1997, s. 2 
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att han inte lika aktivt och tydligt visade sin kritik genom sina plastskulpturer så arbetade han 

ändå under hela sin karriär med material som han ansåg sig skilja sig från den klassiska 

skulpturens material. Hur stort inflytande beställaren har haft över materialvalet har jag inte hittat 

någon information om men jag tror att det kan i viss mån ha påverkat hur Dubuffet valde sina 

material. Jag vill dock poängtera att jag ser Dubuffet som en modig konstnär som hade stora 

visioner för sina verk och att han var en person som inte lät sig begränsas allt för mycket av sin 

omgivning. Jag tolkar att Dubuffet började arbeta med nya material som ett naturligt steg för 

hans utveckling som konstnär. 

 

Jag anser att Group of Four Trees, Monument Au Fantome och La Chiffoniere samtliga är 

utformade på ett egensinnigt och uttrycksfullt sätt. Det var trots allt mitt under modernismen och 

postmodernismen som Dubuffet ville utmana det som han ansåg vara den klassiserande 

skulpturtraditionen. I början av modernismen runt 1900-talets början kunde det anses som 

utmanande att skapa en expressiv, friare och abstrakt konst. De flesta av de konstnärer som 

räknas som medlemmar i advantgardet var kritiska till det som ansågs vara den antika och 

klassiska konsten. Picasso, Paul Klee, Paul Gaugain, Ernst Kirchner var samtliga inspirerade av 

den konst som runt 1900-talet ansågs primitiv, den konst som bland annat kom från Afrika och 

Oceanien.98 Trots att jag anser att Dubuffets skulpturer är egensinnigt skapade så tycker jag inte 

att Dubuffets verk utmärker sig som unika eller direkt utmanande till den klassiserande konsten 

och skulpturtraditionen. Han blev egentligen under sitt konstnärsliv, och då speciellt så sent som 

under 1970-talet, en i mängden av konstnärer som skapade den typen av konst.  

 

Varför Dubuffet slutade använda naturliga material för sin konst under 1970-talet tror jag beror 

på en kombination av nya visioner för sin konst, en materialteknisk och konstnärlig utveckling 

samt för att i viss mån uppfylla och bemöta de offentliga uppdrag som han åtog sig.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Philip Rawson, Sculpture, University of Pennsylvania, United States, 1997, s. 2 
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6. Sammanfattning  
Jag har med denna uppsats undersökt hur den franske målaren och skulptören Jean Dubuffet 

(1901-1985) arbetade med olika material med ett fokus på de materialval han gjorde för sina 

skulpturer. Jag har valt att se närmare på tre monumentala skulpturer som Dubuffet skapade 

under 1970-talet och även undersökt vad han genom verkens material kommunicerar. Vidare har 

jag analyserat och diskuterat verkens motiv och utformning för att understödja min diskussion 

om materialets egenskaper. Dubuffet intresserade sig som så många andra konstnärer för de 

avantgardisitska idéer som spred sig i mellankrigstidens Europa. Dubuffet ville föra en 

konstnärlig revolution mot den etablerade kultureliten och mot den klassiska konsten som han 

ansåg formats av den västerländska kulturen. Vidare var han mycket intresserad av material och 

hur material i sig kunde påverka konstens utformning och mening och han ägnade en stor del av 

sin karriär till att experimentera med olika naturliga material. Under 1960-talet började Dubuffet 

ägna all sin tid åt att skulptera och för de första skulpturserierna använde han endast naturliga 

och okonventionella material. Efter några år började dock Dubuffet arbeta med syntetiska 

material vilket jag för min uppsats har valt att undersöka anledningen till. Det naturliga som hans 

tidigare verk uttrycks av försvinner i samband med de nya syntetiska materialen. De syntetiska 

materialen bidrog dock till att Dubuffet enklare kunde skapa storskaliga verk då de inte var lika 

tunga utan enklare att hantera och arbeta med än de naturliga materialen. Jag har kommit fram 

till att materialets funktionalitet kan ha varit av betydelse då det syntetiska materialet troligtsvis 

är mer hållbart på längre sikt. De syntetiska materialen tror jag också lämpade sig bättre för det 

yviga och odetaljerade formspråket som jag anser samtliga undersökningsobjekt uttrycks av. 

Dock har jag kommit fram till att den djärvhet som jag anser karaktäriserar Dubuffets konst 

bibehålls och uttrycks även genom de senare verken skapade med de syntetiska materialen. Jag 

har dragit slutsatsen att Dubuffet genomgick en konstnärlig utveckling som innebar att han ville 

undersöka och arbeta med olika nya material för att kunna förverkliga sina konstnärliga visioner. 

Slutligen så tror jag att hans uppdragsgivares önskemål även kan ha påverkat hans val av 

material. 

 

 

!
!
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