TEMA

Slaget om realismen
som inte längre finns

Konsthistoriens begrepp har en tendens att återvända

OVAN Ann-Charlotte Hjort, målning ca 1974.
TILL HÖGER Stig Andrè Ristesund, Budskapet, 1996-97
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så här elegant beskrev Sten Dunér avbildningens
omöjlighet i boken Bilden och det verkliga. Om konst, filosofi och trädgårdar 1991: »Bakom mimesismyten döljer sig
den fåfänga drömmen om att kunna sudda ut gränsen
mellan bild och verklighet. Fåfäng är den av en mycket
simpel anledning: en bild tillhör vårt symboliska, språkliga universum och är således i en fundamental mening
en abstraktion, en tankeprodukt, som alltid är en form
av tolkning och förvandling«. Men, lade han muntert
till: »Livet skulle kännas ganska trist och endimensionellt utan den galenskap, som döljer sig i drömmen om
den sanna bilden«.
Sten Dunérs genomlysning av realismbegreppets idéoch konsthistoria utkom i det skede då postmodernismen och den postkoloniala kritiken bytte ut sanningsbegreppet mot perspektivet. Begreppet realism i egen
rätt lämnades kvar i 1800-talets mitt. För en tid pustade
vi ut med tanken (modernisternas) att all konst föreställer något – en idé, en färg, en dröm, en aktion, ett
ideal, ett ting, en efterhärmning – mer eller mindre

Ur Johan Lundberg/Christopher Rådlund Figurationer. Romantik och realism i norskt samtidsmåleri, Bokförlaget Atlantis 2009

Foto: Jessica Kempe

som bumeranger. Nu är det realismen som återvänder,
med både auktoritära anspåk och mångtydiga undertoner.
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allt återlanserat av en växande rörelse av kulturnationalistiska, främlingsfientliga, radikal- och värdekonservativa partier, grupper och kulturströmningar med
utopier om en nationellt och etniskt naturgiven konst
och föreställningar om hantverksmässiga evighetsvärden.
hit hör dagens antimodernistiska retroakademiska
konstskolor som under det vilseledande anspråket realism lär ut förmoderna metoder efter antika motiv.
Några exempel är The Florence Academy of Art i Florens, Göteborg och Mölndal, Pantura Studios i usa
(grundat 2001), Odd Nerdrums skola i Norge och avdelningen för figurativt måleri på Konstakademien i
Oslo inrättad 1996. År 2006 bildades »Atelier Stockholm.
Den svenska akademin för realistisk konst« (sara). Syftet är att lära studenterna teckna och måla efter antika
gipser, kopiera historiemålaren Charles Bargues ritkurs
från 1866 och arbeta efter givna regler i förindustriell
stil efter ålderdomliga föremål. Jag tittar på elevernas
kopior av Bargues kvinnohand. Den har små fördjupningar istället för knogar, som hos en bebis. Avbildningarna av antikens manliga rumpor saknar gropar
och i heroens porträtt ryms den förkortade munnen
under näsvingarna. Mer idealistiskt än realistiskt, mer
parafras än naturalism.

OVAN Karin Broos Den gula strömmen II.
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trovärdiga. Och realismerna blev allt fler. Borgerlig realism, diskbänksrealism, extrem realism, fotorealism,
hyperrealism, klassisk realism, kritisk realism, magisk
realism, mental realism, mytologisk realism, nationalrealism, nyrealism, social realism, socialrealism, stalinistisk realism, surrealism, superrealism, ultrarealism …
Tills idag på 2000-talet. Nu kommer begreppet realism
tillbaka. I bestämd form. Ofta som en slarvig och historielös term för bilder som tycks naturlika. Men framför

Ur Karin Broos Speglingar, 2011

Foto: Jessica Kempe

OVAN Ulla Wiggen, Självporträtt, ca 1970. NEDAN Harald Kolderup, Gryning, 1992.

Det sägs att också Vincent van Gogh lärde sig teckna
efter Bargues planscher. Men sedan gjorde Van Gogh
vad Atelier Stockholms elever inte gör. Ovanpå den antika förlagan målade han in vad färgfysiken, impressionismen och perceptionspsykologins nu visste. Färg är
ingen egenskap hos tinget. Hud, tyg, skor och stolar är
endast mottagarplatser för det utifrånkommande ljuset som när det kastas tillbaka eller absorberas upplevs
som färger i människans hjärna. På Atelier Stockholm
arbetar man som om impressionisternas optiska cocktails inte funnits. Där har solen gått i moln och upplysningstiden släckts ner.
»Till skillnad från den moderna konsten har vi tydliga
regler för vad som är rätt och fel«, förklarade en av Atelier Stockholms grundare Hans-Peter Szameit för dn:s
konstreporter Pernilla Ahlsén (28/3) denna vår 2011.
Hon ställde inga kritiska frågor om Atelier Stockholms
tolkning av begreppet realism, utan drog den slentrianmässiga slutsatsen att »intresset för det realistiska måleriet ökar« och att »konstnärer som Karin Broos och
Gunnel Wåhlstrand hyllats … för sitt verklighetstrogna
måleri«. De båda konstnärernas motsägelsefulla bildvärldar har ingenting gemensamt med den retroakademiska konstens ortodoxa återanvändning av 1600-talsmåleri, nyklassicism och 1800-talets salongs- och historiemåleri. Karin Broos och Gunnel Wåhlstrands måleri

ansluter istället till en lång tradition av mångtydig
1900- talsfigurativ konst från Andrew Wyeth och Lotte
Laserstein på 1930-talet, över 1940- och 50-talets Edward Hopper och Alice Neel, genom den svenska magiska
fotorealismen på 1960- och 70-talet hos Ulla Wiggen,
Ola Billgren, Ann-Charlotte Hjort och Gerhard Nordström till dagens mentala realism hos Tommy Hilding,
Anna Finney och Maria Nordin.
de senaste decennierna har de retroakademiska
målarna (till exempel de norska Odd Nerdrum-eleverna)
utgjort ett återkommande inslag på den internationella
och nordiska konstscenen, sakligt recenserade, varken
förbisedda eller hyllade. Publiken har inte varit obekant med Harald Kolderups fackelbärande nymfer med
highlightade vader, André Ristesunds veermerhärmande målning Budskapet, Even Richardsons riddarromantik eller Helene Knoops havande kvinnor i medeltida
landskap. Det var alltså helt naturligt att Edsviks konsthall i Sollentuna – fram till året 2002 mötesplats för
samtida konst, numera konsthall för måleri – året 2009
visade en större utställning med norsk retroakademisk
konst, eller »klassisk figuration« som den själv benämner sig.
Det överrumplande och kusliga var den konspiratoriska krigsförklaring med vilken Figurationsutställningen
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Ur Johan Lundberg/Christopher Rådlund, Figurationer. Romantik och realism i norskt samtidsmåleri, Bokförlaget Atlantis 2009

öppnade, svepande avfyrad av de två curatorerna, konstnären Christopher Rådlund och Axess Magasins chefredaktör Johan Lundberg. I utställningsboken Figurationer (Atlantis förlag 2009), mer manifest och kampanjtext än katalog, målade Christopher Rådlund och
Johan Lundberg upp idén om den retroakademiska konstens »samhällsomstörtande potential« och radikala
mission, dess föreställda undergång och offerposition,
tänkta fiender, föreställda hotbilder och slutliga räddning.
bokens förföljelselogik (liksom lanseringen)
följer kulturnationalismens klassiska mönster. I botten
fantasin om en nedärvd västeuropeisk avbildande estetik – som tros vara nutidsförgiftad, »medialiserad« och
»relativiserad« av »den moderna vetenskapen, psykologin, teknologin, sociologin, den perceptiva och kritiska undersökningen« uttryckt »i stora delar av modernismen« och »i mycket samtidskonst«. Enligt Lundberg
och Rådlund utövade av ett hegemoniskt »kulturetablissemang« och förföljande »kulturradikaler« som
inte tillåter »att måla vad man ser«. Om modernismen
klippte upp konstens fastlagda ytor för att ur fasetterna
hämta upp människans och världens underliggande
strukturer ville nu figurationslansörerna lägga locket
på. Under locket stoppade man också ned nutida figurationsmåleri som Jan Håfströms och Lena Cronqvists.
Alltför »inkorporerad med modernistisk historieskrivning« för att räknas som riktigt klassisk figuration.
lundbergs och rådlunds räddningsaktion för ett
tänkt västeuropeiskt konstideal ekade av 1930-talets
nationalistiska kampanjer mot gränsöppnande konst,
kultur och samhällsforskning. Och förordade liknande
åtgärdsprogram: att »återupprätta … den realistiska
mimetiska avbildningen« utförd med »europeiska hant
verksmetoder« med »inneboende kontinuitet«, »varaktighet« och »bärkraft« samt »ett återvändande till ett
förmodernt tillstånd genom estetiken«. Därtill att »värna om den västerländska kulturen som vore den en

nationell angelägenhet« samt övertyga »om de klassiska
humanistiska idealens undergång«.
Vi tog oss oroligt för pannan. Det fanns varken något
påstått farligt, subversivt, förebildligt eller förföljt i Figurationsutställningens måleri. Här syntes snarare ett
avancerat och platt hötorgsmåleri utan spår av handens
penselrörelser, tingens underskikt eller personliga tolkningar. Hege Elisabeth Haugens avbildade grästak föreställde det manér gräset målats med. Karl Erik Harrs
Pärleporten föreställde inte en port, den föreställde det
lager vit färg som den var framställd av. Flera kritiker på
minde relevant om Figurationsutställningens både
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Ur katalogen Kitsch utgiven av Krapperups konsthall 2009

»Vi tog oss oroligt för pannan. Det fanns varken något påstått
farligt, subversivt, förebildligt eller förföljt i Figurationsutställningens måleri. Här syntes snarare ett avancerat och platt
hötorgsmåleri utan spår av handens penselrörelser, tingens
underskikt eller personliga tolkningar.«

OVAN Gerhard Nordström, Song My, 1968.
OVAN TILL VÄNSER Hege Elisabeth Haugen,

Landskap från Telemark, Norge, 2000-tal.
TILL VÄNSTER Karl Erik Harr, Pärleporten, 2004.
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Ur Berthold Hinz Die malerei im deuteschen Faschismus. Kunst und Konterrevolution, 1974

OVAN Ivo Saliger Die Rast der Diana, 1939/40.

formella och innehållsliga likheter med den nazistiska
konstens förindustriella motiv, gotiska maskerader, förebildligt ammande mödrar, riddarromantik och mytologiska pornografi.
figurationskampanjen lånade även retorik från
dagens danska och norska »Kulturkamp« riktad mot
muslimsk invandring, mångkultur och gränsöverskridande konst. Jag minns med obehag hur en av den
norska kulturkampens initiatörer Asle Toje fick inleda
Axess Figurationsdebatt och seminarium på Edsviks
konsthall i september 2009. I det kvava rummet hörde
jag Asle Toje dunkelt tala om uppror mot kulturradikalernas samhällsnedbrytande och invandrarvänliga över
tagande av den norska kulturen. Den enda norska kulturkamp jag då kände till ägde rum under 1930-talet
när kulturkonservatismen angrep de nyrealistiska författarna för att sprida Freuds psykodynamiska människosyn.
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På samma Axess-seminarium ansåg den neoklassicistiska skulptören Alexander Stoddart att nazismen i själva
verket harmonierade med den modernistiska konsten,
men valde klassicismen för att framstå som god. Johan
Lundberg höll med. »Det var ett val där expressionismen hade några år på nacken och klassicismen framstod som något nytt och fräscht«, menade han. (Johan
Wennströms skrift Om pressetiken i dagens kulturjournalistik). Konsthistorien vet annat. Konstvetaren och semiotikern Michael Rantas nyare forskning (Lunds universitet) tydliggör att nazismens antikiserande stil,
salongs- och historiemåleri var en ideologisk konsekvens av tron på en arisk ras och dess föreställda estetiska
och moraliska fullkomlighet. Konsten undersöker och
uttrycker. Realism finns inte och den retroakademiska
konsten har inte existerat tidigare. Den uppstår här och
nu. Som all konst.
jessica kempe
Konstkritiker

