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I den här uppsatsen undersöker jag filosofen Edmund Burkes begrepp det sublima i 

förhållande till visualiseringen av kontroll och död i sju målningar som representerar 

scener från tjurfäktningar. Här står konstnärerna Arturo Michelena (1863-1898), 

Pablo Picasso (1881-1973), Porfirio Salinas (1910-1973) och Roberto Domingo y 

Fallola (1867-1956) för bildunderlaget. 

           I undersökningens första analyskapitel belyser jag vikten av en tjurfäktares 

kontroll över tjuren och menar att denna kontroll är nödvändig för att det sublima 

överhuvudtaget ska kunna göra entré i arenan. Paradoxalt nog kräver det sublima 

även en rubbning av denna kontroll, vilket den otämjda tjuren bidrar till att förmedla. 

Den visuella sublimiteten uppstår först när kontrollen och icke-kontrollen balanseras, 

och visar sig vara starkt förknippad med den betraktarnatur den grundar sig på.  

          I det andra analyskapitlet diskuterar jag representationen av död, vilken jag 

kopplar samman med motiv som framförallt visualiserar den skadade och döende 

hästen samt den vårdslösa och massiva tjuren. Här argumenterar jag för att hästens 

lidande är nödvändig för tjurfäktningens totalitet då den förstärker tjurfäktningens 

skådespel på liv och död.  

          Mina bildanalyser baseras på semiotikens denotation och konnotation, och 

understöds av litteratur som behandlar tjurfäktningens estetiska och konstnärliga 

element i två utvalda tjurfäktningsteman, där mötet mellan tjurfäktare och tjur är det 

första, och målningar som porträtterar en tjur, en eller flera tjurfäktare samt en eller 

flera hästar det andra. 
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Kamper mellan människa och tjur utövades redan långt innan vår tideräkning.
1
 

När underhållningsformen spred sig till länderna vid Medelhavet kring 1100-talet 

kom den så småningom att kallas för det vi känner den som idag; tjurfäktning, 

eller corrida de toros enligt den spanska definitionen. Sedan år 2013 skyddas den 

spanska tjurfäktningen bakom sin status som spanskt immateriellt kulturarv. I ett 

regeringsbrev från samma år deklarerar Spaniens dåvarande kung Juan Carlos I 

tjurfäktningens nya skydd. Anledningarna till skyddet anges vara flera, framförallt 

är det en ekonomisk och kulturell fråga, men i brevet listas även vissa 

konstnärliga element som ingår i skyddet. Dessa element omfattar bland annat 

konsten som uppstår mellan tjur, artist och publik. Elementen påstås i sin tur 

skänka ett värde, inte enbart till Spanien, utan också till den enskilda betraktaren.
2
 

Någon beskrivning av hur dessa element uttrycks, eller vad de uttrycker, återges 

inte i brevet. Tjurfäktningens konfliktfyllda historia vittnar däremot om att det 

finns ett tudelat ställningstagande ur ett betraktarperspektiv gentemot fenomenet.
3
  

          Författaren och tjurfäktningsentusiasten Ernest Hemingway (1899-1961) 

hävdade bland annat att den publika uppdelningen grundar sig i människans 

förmåga och oförmåga till att känna. Njutningen av att bevittna en tjurfäktning 

uppstår således i att betraktaren tillåter sig att känna det den verkligen känner, och 

inte det den tror att den bör känna.4   

          I mitten av 1700-talet diskuterade också filosofen Edmund Burke (1729-

1797) människans känslor, och framförallt människans fallenhet för att bevittna 

farligheter. Burke menade att intresset för det farliga uppstår ur något som han 

kallar för det sublima, vilken beskrivs vara en känsla starkare än någon annan 

känsla. Det sublima är i sin tur länkat till allt det som väcker tankar på smärta och 

fara, på sådant som upplevs skräckinjagande, men det är samtidigt en känsla som 

framförallt uppstår vid betraktandet av något.
5

 Trots att Burke inte nämner 

tjurfäktning, eller kamper mellan människa och tjur, i sin undersökning är hans 

tankar om det sublima intressant att diskutera i förhållande till tjurfäktning.  

 

 
                                                        

1
 Staffan Forssell, ”Tjurfäktning – ett blodigt skådespel”, ur Populär Historia 1/2011,  

http://www.popularhistoria.se/artiklar/tjurfaktning-ett-blodigt-skadespel/ (2015-12-13) 
2
 Boletín Oficial de Estado, ”Lag 18/2013, den 12 november, för reglering av tjurfäktning som 

kulturarv”, Juan Carlos I (red.), 2013, 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11837.pdf, (2015-11-05). 
3
 1500-talets kritik riktades främst från kyrkan som menade att tjurfäktarnas chans till en salig själ 

försvann, eftersom att de inte hann få den sista smörjelsen om de dog under en tjurfäktning. Från 

1800-talet och framåt har kritiken mestadels kretsat kring det påstådda djurplågeriet, som 

framförallt djurrättsaktivister förespråkat. Sedan mitten av 1900-talet tillåts inte längre 

tjurfäktningar i Spaniens större städer, såsom Barcelona, och från år 2006 sänder inte längre 

Spaniens största tv-bolag RTVE tjurfäktningar live, utan visar enbart korta sammanfattningar. År 

2010 tillkom ett förbud mot tjurfäktningar i den spanska delstaten Katalonien. Källa: Staffan 

Forsell, ”Tjurfäktning – Ett blodigt skådespel”, 2011, 

http://www.populärhistoria.se/artiklar/tjurfakting-ett-blodigtskadespel/ (2015-12-27) samt 

Europaparlamentet, ”Om ett förbud inom hela EU mot tjurfäktning”, 2006, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P6-DCL-2007-

0002&language=SV&format=PDF (2015-12-26) 
4
 Ernest Hemingway, Döden på eftermiddagen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1932 (1986), 

s.22 
5
 Edmund Burke, Filosofisk undersökning om ursprunget till våra begrepp om det Sublima och det 

Sköna, Stehag, Stockholm, 1757 (1995), s.67 
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SYFTE 

Med utgångspunkt i antagandet om att det finns ett tudelat ställningstagande, där 

betraktarens känsloliv påstås vara det som styr dennas tolkning av tjurfäktning, 

undersöker jag hur Edmund Burkes känslobaserade sublimitetsbegrepp visualiseras 

i förhållande till representationen av kontroll och död i sju målningar där 

tjurfäktning står som motiv.
6
  

          Frågeställningen blir följande; hur visualiseras kontroll och död i målningar 

som representerar scener från tjurfäktningar? Vilken relation har det sublima till 

kontroll respektive död i dessa målningar?  

 

 

TEORI 

Min övergripande teoretiska utgångspunkt i undersökningen har varit dels 

Edmund Burkes sublimitetsbegrepp, dels semiotiken. Semiotiken, som bland 

annat arbetades fram av den schweiziske språkforskaren Ferdinand de Saussure 

(1857-1930), fokuserar på ett teckens betydelse och funktion där meningen det 

uttrycker och budskapet det förmedlar är det centrala.
7
 Här lutar jag mig bland 

annat på semiotikern Göran Sonessons tankar kring en bilds två lager, där det 

översta lagret beskrivs som det ikoniska och det underliggande för det plastiska 

skiktet. Det ikoniska skiktet tillhör den fysiska världen och kan vara allt från ett 

objekt till en människa, medan det plastiska är de betydelser som bilden bär på.
8
 

Sonessons tankar kring en bilds två lager, vilka har olika betydelser, faller väl in 

på litteraturforskaren Roland Barthes (1915-1980) tankar om detsamma. Barthes 

utarbetade en bildanalysmetod som grundas på uttrycken denotation och 

konnotation, där denotation används för att urskilja bildens grundbetydelse, vilken 

uppfattas likadant av de flesta människor, från de konnotativa tecknen, som 

istället verkar på det privata planet utifrån varje individs associationsvärld.
9
 Jag 

kommer att med utgångspunkt i semiotiken tillämpa Barthes denotativa respektive 

konnotativa tolkningsnivåer på mina bildanalyser.  

 

 

Det sublima 

Begreppet det sublima nämns för första gången i den teoretiska texten On the 

Sublime under senantiken (200.e.kr) av den grekiska filosofen Cassius Longinus, 

vilken räknas som den första utarbetade texten om begreppet. Här talar Longinus 

framförallt om det ljussublima, vilket beskrivs befinns sig i gränslandet mellan det 

gudomliga och människan. Han skiljer mellan den känsla som är lättillgänglig för 

människan, och som fyller denna med vardagsmässig glädje, från den som är 

                                                        
6
 Målningarna är skapade av konstnärerna Arturo Michelena (1863-1898), Pablo Picasso (1881-

1973), Porfirio Salinas (1910-1973) och Roberto Domingo y Fallola (1867-1956). 
7
 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström, Seendets språk: Om exempel från konst, 

reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.28 
8
 Göran Sonesson, Bildbetydelser: Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur, 

Lund, 1992, s.164 
9
 Hansson, Karlsson, Nordström, Seendets språk: Om exempel från konst, reklam, 

nyhetsförmedling och semiotisk teori, Studentlitteratur, 2006, s.28 
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oväntad, och istället fyller människan med förundran. Det ljussublima länkas till 

det oväntade och uppstår bland annat vid betraktandet av sublima konstverk, vilka 

i sin tur uttrycker en omärkbar kraft som hänför betraktarna.
10

 

          I kontrast till Longinus ljussublima begrepp, som påstås vara grundat ur 

förundran och hänförelse, står Edmund Burkes skräcksublima. I Filosofisk 

undersökning om ursprunget till våra begrepp om det Sublima och det Sköna 

(1757/1995) diskuterar Burke det sublima ur flera vinklar, där han överger 

Longinus tankar om det sublima som något gudomligt och som uppstår ur 

förundran, för att istället hävda att den sublima känslan framkallas av 

representationer av skräck och fara. 
11

 Det sublima visar sig överlag vara ett 

svårdefinierat begrepp, framförallt då det är kontrasternas begrepp; glädjens och 

sorgens, förtjusningens och skräckens. Det sublima uppstår oftast vid betraktandet 

av något men kan även infinna sig vid plötsliga och skrämmande ljud menar 

Burke. Det kan samtidigt vara den vackraste av solnedgångar, det mäktigaste av 

vattenfall och den mest häpnadsväckande av stormar men kan även kopplas 

samman med allt som är mörkt, massivt och vårdslöst.
12

 Framförallt uppstår det 

sublima ur människans självbevarelsedrift, och är således den känsla som är den 

mäktigaste av känslor där fruktan, rädsla och fara utgör grunden.
13

  

          Jag anser att Burkes definition av det sublima som en känsla som 

framförallt uppstår i betraktandet av något fasansfullt, och som i och med det blir 

fascinerande, är passande till studier av målningar som representerar tjurfäktning.  

 

 

METOD OCH URVAL 

Undersökningen bygger på bildanalyser som utförs utefter den semiotiska 

modellens denotation och konnotation. Metoden grundar sig på en analys i två 

steg där jag först gör en beskrivning av bilden utifrån en ren förstaförståelse 

(denotation), varefter målningens underliggande budskap och det den uttrycker 

(konnotation) diskuteras.
14

 Den denotativa analysen är användbar då den medför 

att detaljer upptäcks, vilka sedan kan analyseras på ett djupare plan med hjälp av 

konnotationen. Metoden bidrar till en djupare tolkning av ett verk och lämpar sig 

väl för min undersökning som strävar efter att diskutera hur särskilt utvalda 

begrepp (kontroll, död och sublimitet) visualiseras i målningar som representerar 

tjurfäktning.  

           Till mitt val av undersökningsmaterial, och för att urskilja de för tillfället 

vanligaste tjurfäktningsmotiven, gjorde jag två Google-sökningar; först en på den 

engelska benämningen ”bullfighting” och sedan en på den spanska benämningen 

”corrida de toros”.
15

 Med sökningar på både engelska och spanska ville jag dels se 

                                                        
10

 Norén Almén, Josefin, Det sublima är nu, diss., Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala, 

2010, s.4-5 
11

 Burke, Filosofisk undersökning om ursprunget till våra begrepp om det Sublima och det Sköna, 

1757 (1995) 
12

 Burke, 1757 (1995), s.128-129, 181-182 
13

 Burke, 1757 (1995), s.35-36 
14

 Søren Kjørup, Semiotik, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9 
15

 Jag valde att göra två sökningar baserat på att ordet ”bullfighting” inte översätts likadant i 

Spanien, och faktiskt inte ens konnoterar samma sak. Den spanska benämningen för det vi kallar 
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om träffarna skiljde sig från varandra, dels försäkra mig om att träffarna kunde 

bidra till en blandning av både spanska och icke-spanska konstnärer, vilken den 

visade sig göra.
16

 Efter de två Google-sökningarna urskilde jag sedan två teman 

jag upplever centrala när det kommer till visualiseringen av tjurfäktning. Det 

första temat är tjurfäktare och tjur, det andra temat tjurfäktare, tjur och en eller 

flera hästar. Undersökningsmaterialet valdes sedan ut baserat på dessa två teman, 

men som tidigare nämnts, även utefter konstnärens härkomst för att få ett bredare 

underlag.       

 

 

MATERIAL 

De målningar jag valt att undersöka består av sju verk, vilka samtliga representerar 

scener från tjurfäktningar. Här står den spanska konstnären Arturo Michelena för en 

målning (Den brutna staven, 1892), spanjoren Pablo Picasso för en 

(Tjurfäktningsscen, 1901), spanjoren Roberto Domingo Fallola för en 

(Tjurfäktning, 1932) samt amerikanen Porfirio Salinas för fyra målningar där endast 

en, (Tjurfäktaren, 1952) har erkänts både titel och årtal. 

           

 

AVGRÄNSNING 

Jag har valt att använda mig av målningar som framförallt representerar den 

spanska tjurfäktningen, då den tidigare forskning och den litteratur jag bygger 

mina diskussioner på berör just den spanska tjurfäktningen. Jag har dock valt att 

analysera fyra av Porfirio Salinas verk vilka, med tanke på de flertalet mexikansk-

amerikanska beställningsjobben han fick, troligtvis visualiserar den mexikanska 

tjurfäktningen.
17

 Jag kan inte hitta tidigare forskning som bekräftar större 

                                                                                                                                                                             
för tjurfäktning (eng. ”bullfighting”) översätts på spanska till corrida de toros (”rusning av 

tjurar”). Källa: Reza Hosseinpour, Making sense of Bullfighting, Punto Rojos Libros, Sevilla, 

2013, e-bok, s.31-32. När jag gjorde en sökning på den engelska översättningen av den spanska 

benämningen fick jag just det; målningar och fotografier som porträtterade tjurrusningar, och 

faktiskt inte en enda från en tjurfäktning. 
16

 En sökning gjord 2015-12-19 på Google med sökorden ”bullfight” och ”painting” resulterade i 

366 000 träffar.
16

 Bland de 100 första träffarna påträffades 80 målningar med en tjurfäktare och en 

tjur som motiv. De övriga träffarna fördelades på 12 målningar där en eller flera tjurfäktare, en tjur 

och en eller flera hästar medverkade samt två målningar där en ensam tjur stod som motiv. De 

resterande åtta träffarna var fotografier från tjurfäktningar och statyer av tjurar. Majoriteten av 

målningarna var gjorda av okända konstnärer med varierande härkomst, de flesta härstammade 

från eller bodde f.n. i Frankrike. Övriga målningar var gjorda av välkända konstnärer, såsom 

Edouard Monet och Pablo Picasso, vars härkomst var mestadels Spanien eller USA. En andra 

sökning gjord 2015-12-19 på Google på ”corrida de toros” och ”pintura” resulterade i 521 000 

sökträffar. Bland de 100 första träffarna utgjorde 56 träffar målningar med en tjurfäktare och en 

tjur. Målningar som porträtterade en eller flera tjurfäktare, en tjur samt en eller flera hästar 

påträffades i 19 målningar. I 15 av målningarna stod en eller flera tjurar som motiv. Övriga 20 

träffar var fotografier från tjurfäktningar, djurrättsdemonstrationer och på tjurar. Majoriteten av 

målningarna var i denna sökning skapade av konstnärer med spanskt påbrå, ett större antal även 

med franskt och amerikanskt. 
17

 Texas State Historical Association,  

https://tshaonline.org/handbook/online/articles/fsa11 (2015-12-27) 
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skillnader i utförandet mellan den mexikanska och den spanska tjurfäktningen 

varpå jag valt att använda mig av Salinas målningar till bildanalyserna.
18

  

          Även om den spanska tjurfäktningen i stort sett haft samma utförande sedan 

1800-talet kan det ändå ha skett smärre förändringar som påverkar motiven i 

verken jag ämnar undersöka.
19

 Jag har därmed försökt hitta målningar och tidigare 

forskning från ungefär samma tidsperiod, vilka koncentreras till åren mellan 1890 

och 1952. Jag hade inte tänkt göra en tidsavgränsning från början, då jag 

uppfattade tjurfäktningens upplägg som i princip oförändrad under det senaste 

århundrandet, men fick tänka om när jag upptäckte något som visade sig förändra 

konstnärernas motivval. Efter 1930 porträtteras sällan hästen, medan den var ett 

återkommande och centralt motiv innan detta år. Anledningen till detta är att den 

spanska regeringen år 1928 införde en lag om att hästar som medverkar i 

tjurfäktningar måste bära madrasskydd, så kallade paenas, för att inte skadas av 

tjurens närkamp.
20

 Detta skydd medförde inte bara att hästarna inte längre 

skadades i samma utsträckning, jag menar att skyddet även bidrog till att 

konstnärer inte längre tycktes räkna hästens medverkan som lika betydelsefull. 

Målningarna jag undersöker, och som härstammar från denna period, 

representerar således den medverkande hästen utan madrasskydd. 

 

 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Den vetenskapliga forskningen kring tjurfäktning är bred och infallsvinklarna är 

många. Jag har dock inte hittat något vetenskaplig arbete som uteslutande behandlar 

tjurfäktningens sublimitet i förhållande till begreppen kontroll och döden. Den mest 

troliga förklaringen till detta är att tjurfäktning snarare ses som ett 

gränsöverskridande fenomen, som kan kopplas till flera olika samhällsplan och 

studieområden. Jag har därmed valt att relatera min forskning till de författare som, 

i samband med deras forskning kring ämnet, diskuterar något av mina valda 

begrepp: det sublima, kontroll och/eller död. 

          Författaren Reza Hosseinpour konstaterar i Making Sence of Bullfighting 

(2013) att tjurfäktning är en konstform och inte en sport som det ofta påstås. 

Hosseinpour hävdar bland annat att betoningen i sport hittas i det atletiska 

utförandet medan betoningen i tjurfäktning främst ligger på de artistiska 

                                                        
18

 De skillnader jag kan hitta mellan den mexikanska och den spanska tjurfäktningen beskrivs 

snarare ligga i hur publiken behandlar och tar emot tjuren och tjurfäktarna, där den spanska 

publiken påstås vara mer respektfull och insatt i tjurfäktningskonsten än den mexikanska. I 

Mexiko finns det ingen lag på hur gammal en tjurfäktare får vara, vilket det finns i Spanien där 

ingen under 16 år tillåts tjurfäkta, något som gett den mexikanska tjurfäktningen ett mindre 

professionellt rykte. Då tjurfäktning härstammar från Spanien, och spred sig till Mexiko under 

1500-talet, menar flera även att det är i Spanien som tjurfäktningen är som renast. Källa: Max 

Gallimore, From Here to Caprock, 2011, s.592-593, (e-bok)   
19

 Arne Häggqvist, Olé Olé: En liten bok om tjurfäktning, Hägglunds Förlag, Falköping, 1993, s.53 
20

 Madrasskydden infördes år 1928 för att skydda hästarna från tjurarnas horn menar Arne 

Häggqvist i Olé Olé: En liten bok om tjurfäktning, 1993, s.11. Enligt Ernest Hemingway infördes 

dessa efter påtryckningar från framförallt publiken och påstår att detta beskrivs i det spanska 

dekretet, det skriftliga påbudet, som: ”[…] att förhindra dessa fasansfulla syner som inger 

utlänningar och turister sådan avsky”. Hemingway, Döden på eftermiddagen, 1932 (1986), s.19 
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utförandena när det kommer till tjurfäktarens hantering av tjuren, något som faller 

väl med min undersökning.  

          I On Bullfighting (1999) redogör författaren A.L. Kennedy bland annat för 

tjurfäktningens samtliga faser, de egenskaper betraktaren kräver av både tjurfäktare 

och tjur, och hävdar att det som utgör kärnan till en bra tjurfäktning baseras på 

matadorens hantering av tjuren. Här finner jag framförallt min inspiration till 

diskussionerna som berör kontroll och icke-kontroll. 

          Författaren Ernest Hemingway skrev under 1900-talets första hälft en svit 

om tjurfäktning.
21

 Underlaget till böckerna baserades på observationer av otaliga 

tjurfäktningar under hans levnadsår i Spanien. Trots att Hemingways litteratur 

placeras i skönlitteratur- och romanfacket har jag valt att se ett av verken i denna 

serie, Döden på eftermiddagen (1932), som en forskningsreferens. Den breda 

faktabank som Döden på eftermiddagen besitter, återkopplar även känd 

vetenskaplig forskning till, såsom A.L. Kennedy i On Bullfighting (1999) och 

Timothy Mitchell i Blood Sport: A Social History of Spanish Bullfighting 

(1991).
22

 Hemingway står för underlaget till flera av mina diskussioner rörande 

begreppet det sublima, även om han inte på ett enda ställe nämner begreppet själv. 

Hans forskning är även fruktbar att ta del av när det kommer till mina 

diskussioner om döden. 

           I Olé Olé: En liten bok om tjurfäktning (1993) beskriver författaren Arne 

Häggqvist framförallt tjurfäktningens uppkomst, dess komponenter och utförande, 

vilken har visat sig givande när jag tagit del av annan forskning och litteratur som 

berör tjurfäktning. 

           Ett annat arbete som har varit betydelsefullt för min undersökning berör 

uteslutande sublimitetsbegreppet. I kandidatuppsatsen Det sublima är nu (2010) 

redogör Josefin Norén Almén för begreppets uppkomst och förändring från 100-

talsfilosofen Longionos, till 1700-talets Edmund Burke och Immanuel Kant, till 

1900-talets Jean-Francois Lyotards definition av begreppet.
23

 

 

 

DISPOSITION 

I undersökningens första kapitel, ”Ett historiskt kulturarv”, beskriver jag kortfattat 

tjurfäktningens historia från antiken och fram till idag samt de komponenter som 

är verksamma under en tjurfäktning. Här redogör jag även för tjurfäktningens 

nuvarande kulturarvsstatus. 

          I det andra kapitlet, ”Konsten att kontrollera det okontrollerbara”, 

undersöker jag det sublima i förhållande till visualiseringen av kontroll i fyra 

                                                        
21

 Solen har sin gång (1926) samt Döden på eftermiddagen (1932). 
22

 A.L. Kennedy beskriver hur hennes forskning startade: “Jag gick oavsiktligt efter Hemingways 

råd och började med en outbildad observation av oerfarna tjurfäktare”. Ur On Bullfighting, Yellow 

Jersey Press, London, 2000, s.33. Timothy Mitchell skriver: “Jag skulle inte längre få se det 

fenomen som Hemingway hyllade […]” ur Blood sport: A Social History of Spanish Bullfighting, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1991, s.viii 
23

 Josefin Norén Almén, Det sublima är nu, diss., Institutionen för stad och land, Uppsala, SLU, 

2010 
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målningar av Porfirio Salinas. Bildanalyserna baseras på semiotikens denotation 

och konnotation. Efter bildanalyserna följer en kortfattad genomgång av resultatet.  

           I det sista kapitlet, ”Den omoraliska men nödvändiga hästdöden”, analyseras 

tre målningar, även här utefter semiotikens analysmetod, där Arturo Michelena (en 

målning), Pablo Picasso (en målning) och Roberto Domingo y Fallolas (en 

målning) står för bildunderlaget. Bildanalyserna följs precis som i det andra kapitlet 

av en resultatgenomgång. I det här kapitlet fokuserar jag hästens medverkan, vilken 

jag kopplar samman med visualiseringen av döden. Här diskuterar jag vilken roll 

hästen, och döden, representeras ha i en tjurfäktning och vilken koppling dessa har 

till visualiseringen av det sublima.  

          Till kapitlens diskussioner står framförallt Barnaby Conrads Matador (1952), 

A.L. Kennedys On Bullfighting (1999), Ernest Hemingways Döden på 

eftermiddagen (1953/1986) samt Reza Hosseinpours Making sense of Bullfighting 

(2013), för underlaget. 
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ETT HISTORISKT KULTURARV 

Kamper mellan människa och tjur har pågått sedan innan vår tideräkning hävdar 

historikern Arne Häggqvist.
24

 Påståendet styrks av att det sedan 1400-1450 f.v.t 

finns bevarade målningar som avbildar dessa kampliknande möten (Fig.1). Den 

spanska tjurfäktningen, såsom den ter sig idag med liknande utförande och en 

publik, kan i sin tur spåras tillbaka till år 1135 menar historikern Staffan Forssell. 

Forssell skriver att det från detta år finns ett skriftligt dokument vilket beskriver 

dessa tjurfäktningsliknande kamper. I dokumentet talas det även om en arena som 

benämns likadant som dagens tjurfäktningsarena: plaza de toros.
25

  

 

 
 

 

 

Under de tidiga spanska tjurfäktningarna var samtliga tjurfäktare beridna, vilket de 

fortfarande är i Portugal, för att på 1700-talet ändra form till att de flesta tjurfäktare 

(förutom picadorerna) utmanar tjuren till fots. Under detta århundrande 

professionaliserades även den spanska tjurfäktningen och en fast 

tjurfäktningsinstitution bildades, så även regler och en yrkeskår.
26

 

          Från 1800-talet och framåt har tjurfäktningens popularitet ökat i Spanien, 

vilket påverkat landet främst på det ekonomiska planet. Detta har medfört att även 

tjurfäktningens status och kulturella värde stadigt ökat. Trots den stigande 

populariteten i landet har tjurfäktningen efter 1800-talets mitt mött kraftigt 

motstånd, främst från djurrättsaktivister. Denna kritik har omvänt blivit starkt 

försvarad, inte bara av tjurfäktningsentusiaster, så kallade aficionados, utan även 

av den spanska regeringen.
27

  

 

 

                                                        
24

 Arne Häggqvist, Olé Olé – En liten bok om tjurfäktning, 1993, s.23 
25

 Staffan Forssell, ”Tjurfäktning – ett blodigt skådespel”, ur Populär Historia 1/2011, 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/tjurfaktning-ett-blodigt-skadespel/ (2015-12-13) 
26

 Häggqvist, 1993, s.52 
27

Forssell, ”Tjurfäktning – ett blodigt skådespel”, ur Populär Historia 1/2011, 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/tjurfaktning-ett-blodigt-skadespel/ (2015-12-13) 

Fig.1 Tjuren, fresk på Knossos, Grekland (1400-1450 f.v.t).  
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Tjurfäktningens komponenter 

Ordet tjurfäktare refereras ofta till endast en person och då framförallt till den som 

syns utmana tjuren i tjurfäktningsarenan med en röd mantel. I själva verket är 

tjurfäktare, eller toreros (”de som bekämpar tjurar”), ett samlingsnamn för alla de 

som arbetar med och kring tjurfäktning. Matadoren, denna figur som ofta 

porträtteras möta tjuren med en röd mantel, kallas enligt den spanska benämningen 

för en torero (”den som utför tjurfäktning”). Ordet matador, när det översätts direkt 

till engelska, betyder dödare (”killer”). I Spanien är detta ett relativt sällsynt ord 

som när det används istället görs om till matador de toros (”dödare av tjurar”).
28

 

Jag väljer att använda mig av den engelska benämningen matador för att undvika 

missförstånd när jag tar del av engelskspråkig litteratur. Matadoren är i sin tur chef 

för ett arbetslag, en cuadrilla, där samtliga tjurfäktare ingår. Dessa tituleras picador, 

banderillero och matador, vars uppgifter skiljer sig åt.
29

  

          Innan varje tjurfäktning sker en tjurrusning genom staden, en corrida de 

toros, där tjuren släpps i en del av staden och sedan lotsas under påbud och 

deltagande av framförallt civilbefolkningen mot tjurfäktningsarenan. Där stängs 

sedan tjuren in i ett förvaringsbås, en correal, vari den uppehålls tills 

tjurfäktningen startar.
30

 En tjurfäktning är i sin tur uppdelad i tre akter, tercios, där 

tjurfäktarnas olika roller och uppgifter är fördelade under var och en av akterna.
31

 

Varje tjurfäktning inleds med en parad ackompanjerad av bandmusik och varje akt 

tillkännages av ett trumpetljud. Vid varje tjurfäktning medverkar en president, 

vilken har till uppgift att dels se till att starta/avbryta/avsluta akterna, dels lyssna 

till publikens olika påbud under akterna och sedan ta ställning till dessa. Denna 

figur är oftast en högre uppsatt medborgare i staden som har två informatörer vid 

sida, så kallade aquacils.
32

 Under en tjurfäktningseftermiddag hålls det tre 

tjurfäktningar, där totalt sex tjurar dödas (om allt går som det ska enligt 

tjurfäktningens standard) av tre matadorer.
 33

  

 

                             
 

                                                        
28

 Hosseinpour, 2013, s.31 
29

 Häggqvist, 1993, s.30-31 
30

 Hosseinpour, 2013, s.30 
31

 Dessa tre akter benämns tercio de varas (“the lancing third”), tercio de banderillas (“the third of 

flags”) samt tercio de muerte (“the third of death”) Källa: Kennedy, On Bullfighting,, 2001, s.105 
32

 A.L. Kennedy, On Bullfighting, 2001, s.105-106 
33

 Häggqvist, 1993, s.15 

Fig. I, Arne Häggqvist, 

Picador, 1991 
Fig. II, Arne Häggqvist, 

Banderillero, 1991 
Fig. III, Arne Häggqvist, 

Matador, 1991 
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Picadorerna, vanligtvis två stycken, är beridna och gör entré i arenan i första akten 

(Fig. I). Picadorerna använder sig av långa lansar, varas, vilka är speciellt 

utformade för att stöta in i tjurens nackmuskel så att denna försvagas. Syftet är att 

trötta ut tjuren och genom isättning av lansarna få tjurens huvud sänkt, vilket är 

nödvändigt för att matadoren ska kunna döda tjuren på ett korrekt sätt i den tredje 

och sista akten.
34

 Under picadoren arbetar personer i röda dräkter, så kallade 

monosabios, vilka assisterar picadoren med bland annat byte av lansar.
35

 

          Banderilleros, oftast fyra stycken, deltar i den andra akten (Fig. II). De har till 

uppgift att placera träkäppar med stålspetsar inlindade med färgade band, så kallade 

banderillos, i tjurens nackmuskel. Dessa arbetar även med en mindre mantel, en 

capa, som de använder mot tjuren i en serie manövrar. Syftet är detsamma som i 

picadorernas fall; tjuren ska bli utmattad och tjurens nackmuskel ska försvagas så 

att dess huvud sänks. Banderillerons dräkt kallas för toreros de plata (”tjurfäktaren 

i silver”).
36

  

          Matadoren visar upp sig tillsammans med picadoren i den första akten men 

lämnar sedan arenan för att komma tillbaka i den sista (Fig. III). Matadoren 

utmanar tjuren med en rosa- och gulfärgad manteln, en capote, i tredje halvans 

första del och senare med en röd mantel, en muleta och visar i och med det upp 

sina tekniska kvaliteter och konstnärliga talanger. I den andra halvan, om allt går 

som det bör tjurfäktningsmässigt sett, dödar matadoren tjuren med en värja, en så 

kallad estoque. Matadorens dräkt känns lätt igen på den guldiga färgen, och kallas 

för traje de luces (”ljusets dräkt”).
37

  

 

Ett immateriellt kulturarv 

Den spanska tjurfäktningen skyddas sedan år 2013 bakom sin status som 

immateriellt kulturarv genom UNESCO, som är FN:s fredsorgan för 

internationellt samarbete inom bland annat kulturområdet. Verksamheten syftar 

till att stödja enskilda länders kulturskydd, vilket bland annat innefattar 

bevarandet av materiella och immateriella kulturarv. Ett immateriellt kulturarv är 

kortfattat efemära former, såsom språk, danser och traditioner.
38

 UNESCO listar i 

sin tur två typer av immateriella kulturarv; de som behöver stöd för att inte 

försvinna, samt de som klassas som ”representativt immateriellt kulturarv”.
39

 Den 

spanska tjurfäktningen går under den sista definitionen och beskrivs av Spaniens 

före detta kung Juan Carlos I som: ”En tradition, djupt rotad i Spaniens historia 

och kulturarv” och att ”Tjurfäktning har en hel uppsättning kunskap och 

konstnärliga, kreativa och produktiva aktiviteter kring 

tjurfäktningsföreställningen, från uppfödning och urval av tjurar, till […] en 

flytande och nära dialog mellan publik och artist.”
40

 

                                                        
34

 Häggqvist, 1993, s.30 
35

 Kennedy, 2001, s.107 
36

 Häggqvist, 1993, s.30-31 
37

 Häggqvist, 1993, s.30 
38

 Nationalencyklopedin, (ne.se/unesco) (2015-11-07) 
39

 UNESCO,  

http://www.unesco.org/culture, (2015-11-08) 
40 Boletín Oficial de Estado, ”Lag 18/2013, den 12 november, för reglering av tjurfäktning som 

kulturarv”, Juan Carlos I (red.), 2013, 
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KONSTEN ATT KONTROLLERA DET OKONTROLLERBARA 

En tjurfäktares kontroll över den otämjda tjuren diskuterar bland annat 

Hemingway, som hävdar att kontrollen är avgörande för om en tjurfäktning 

uppfattas som bra eller inte. Betraktaren vill visserligen se ett skådespel på liv och 

död, men de betalar för att bevittna tjurens tragedi, inte människans.
41

 Även 

författaren och den före detta matadoren Barnaby Conrad återkopplar till detta när 

han skriver att publiken vill se en nästan död man, men inte en man som begår 

självmord.
42

 Hemingway och Conrad belyser således vikten av en tjurfäktares 

kontrollutövande, vilken de menar är avgörande för betraktarens gillande och om 

skådespelet slutar med människans tragedi eller tjurens. I det här kapitlet 

diskuterar jag hur kontroll visualiseras i fyra av konstnären Porfirio Salinas (1910-

1973) målningar (Fig. IV – VII). 

 

 

Fig. IV. Denotation  

I Salinas målning Tjurfäktaren skildras två män i förgrunden på en arena. Den ena 

syns i profil och är vänd från betraktaren. Han står med rak hållning och bär en 

midjekort, guldfärgad snirklig jacka, mörkblåa knälånga, tighta byxor med 

guldränder som sträcker sig från byxornas sidor och upp runt midjan, in under 

jackan. Hans skor är av spetsig ballerinamodell. Han har en basker på huvudet och 

håller en mantel över den andra mannen som ligger på marken. Den liggande 

mannen bär en liknande jacka och lyfter upp sin överkropp från marken. Hans ben 

är gömda bakom manteln och hans blick är fokuserad på marken snett till höger 

om hans huvud. Vid mannens huvud står en svart tjur. Tjuren är muskulös med 

spetsiga horn vars huvud, som syns i profil, är nedsänkt mot den liggande 

mannen. Tjurens synliga öga är riktat mot mannen som håller i manteln. Bakom 

tjuren syns ryggtavlan på en man iklädd liknande kläder som mannen som håller i 

manteln, hans byxor är dock helfärgade i blått. Han har också en mantel i sin hand 

och klättrar över ett träplank. Ansiktet och blicken är vänt mot de två männen och 

tjuren, munnen är halvt öppen. Bakom planket, till höger i bild, sitter två personer; 

en man med hatt och ett äldre barn med basker. Deras munnar är också halvt 

öppna, blickarna är riktade mot de två männen och tjuren i mitten av arenan. 

Bakom dessa syns fler figurer, de flesta bär hatt, som även de betraktar de två 

männen och tjuren. Marken i bildens förgrund är skuggad fram till den liggande 

mannen. Planket som den ena mannen klättrar över är av trä. Bakom detta finns 

ett till plank i ljusare trä. I mitten syns en grönfärgad grind, och bakom denna en 

hög träport omgiven av betongväggar. Bilden är målad utifrån ett markperspektiv.  

 

Fig. IV. Konnotation  

Tjurfäktaren skildrar en fäktningsarena under en pågående tjurfäktning. I 

förgrunden, med guldsnirklig dräkt, en så kallad traje de luces, och liten basker, 

                                                                                                                                                                             
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11837.pdf, (2015-11-05). 
41

 Hemingway, 1953 (1986) s.116, 175 
42

 Conrad, Matador, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1952, s.178 
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har vi matadoren.
43

 Under hans rosa- och blåfärgade mantel, muletan, liggandes 

på marken samt i bakgrunden, halvvägs klättrandes över det plank som löper 

längst arenan, barreran, syns två banderilleros.
44

 Picadorerna, som inte syns i 

målningen men som utmanar tjuren i den första akten med en lång lans, en vara, 

har visserligen lyckats skada tjuren med tanke på den blodiga fläcken vid tjurens 

manke, men de toreros som porträtteras ser ut att ha problem med att kontrollera 

tjuren. Inte en enda av deras färgbeprydda lansar, banderillas, har de lyckats 

placera i tjurens manke.
45

 Matadoren, med graciöst framåtlutad hållning, är 

upptagen med att styra bort tjuren med sin muleta från den banderillero som ligger 

på marken. Tjuren håller i sin tur ett vakande öga på matadoren, dess höga 

svansföring med piskande svanstipp förstärker dess vaksamma uttryck. Publiken 

bevittnar denna icke-kontroll med ett till synes stort intresse. Samtliga av 

betraktarna är framåtlutade med blicken riktad mot den pågående scenen på 

arenan. De två betraktare som sitter längst fram, mellan arenan och publiksidan, 

har munnen halvt öppna. Skugglinjen som löper i bildens förgrund och fram till 

mannen förstärker indikationen om att det som utspelas på arenan är dramatiskt. 

Markperspektivet förmedlar en känsla av närhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V. Denotation 

I en annan av Salinas målningar, även den med titeln Tjurfäktaren (1952), 

representeras en man, som med atletisk hållning håller ett enhandsgrepp runt ett 

                                                        
43

 Häggqvist, 1993, s.30 
44

 Kennedy, 2001, s.93 
45

 Häggqvist, 1993, s.30 

Fig. IV. Porfirio Salinas, Tjurfäktaren (Okänt tillkomstår) 
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rött skynke ovanför en tjurs huvud och överkropp. Mannen är iklädd en liknande, 

guldsnirklig dräkt som den stående mannen med manteln i tidigare nämnda 

målning (Fig. IV). Mannens underkropp är riktad mot tjurens kropp, överkroppen 

är vriden mot betraktaren och blicken är fokuserad i marken vid mannens vänstra 

ben. Det högra benet är sträckt bakåt med foten halvvägs nere i marken. Tjuren, 

som passerar runt mannens högra sida, är svart med spetsigt böjda horn och har 

blicken riktad mot utrymmet bakom mannens vänstra ben. Under skynket som 

mannen håller ovanför tjurens manke, syns tre färgglada pinnar. Sanden som utgör 

markgrunden är mörkare under mannen och tjuren, för att med ljusare nyanser 

fortsätta upp över figurerna. Bakgrunden är ljus och bilden är porträtterad utifrån 

ett markperspektiv.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V. Konnotation 

Mannen som representeras i Tjurfäktaren (1952) är en matador, vilken 

karaktäriseras av den guldfärgade dräkten, en traje de luces.
46

 Han har med ståtlig 

hållning lett den banderillastuckna tjuren förbi sin högra sida, mot sin vänstra. Att 

tjuren har fått banderillas instuckna i sin manke indikerar att den redan mött de 

banderilleros som deltar i tjurfäktningens andra akt, och att den nu möter 

matadorens i den tredje.
47

 Matadorens vänstra hand har precis släppt muletan som 

lyfts upp över tjurens huvud, en gest som uttrycker en vilseledning, och i och med 

det även en planerad handling gentemot tjuren. Med den vridna underkroppen, 

den kraftfullt bakåtböjda vänsterarmen och med det högra benet sträckt bakom 

sig, har matadoren skapat ett utrymme mellan sig själv och tjuren, och tillåter 

                                                        
46

 Häggqvist, 1993, s.30 
47

 Det kan hända att matadoren väljer att placera dessa banderillas själv, det är dock ovanligt. 

Källa: Kennedy, 2001, s.107 

Fig. V. Porfirio Salinas, Tjurfäktaren (1952) 

 



 

 

16 

således tjuren att passera nära matadorens egen kropp. Matadorens blick, som är 

riktad, inte på tjuren, utan strax framför tjuren vid mannens vänsterfot, är 

fokuserad och förstärker känslan av han är i kontroll över situationen. Sanden, 

som är mörk i bildens förgrund och under mannens ben, ser ut att blåsa upp, som i 

ett sandmoln skapad av och i symbios med mannens rörelser. Sandmolnet omger 

den framrusande tjuren och skapar en visuell dynamik i målningen. Den vita 

bakgrunden, med ingen synlig publik, bidrar till denna dynamik och fokuserar 

mötet mellan mannen och tjuren. 

 

 

Fig. VI. Denotation 

I en tredje målning av Salinas visualiseras ett liknande scenario. Här syns en man i 

profil som med rak hållning och framåtböjd höft iakttar en tjur som går vid 

mannens högra sida. Mannen håller manteln med sin vänstra hand bakom sin rygg 

samtidigt som han med sin högra lyfter manteln ovanför tjurens manke. Mannen är 

klädd i guldsnirklig dräkt, tighta, knälånga blåa byxor med guldrand längs benets 

utsida, ballerinaliknande skor och liten basker. I byxlinningen sticker ett 

orangefärgat föremål upp, konturerna av föremålet fortsätter ner under tyget på 

mannens byxa. Tjurens huvud är gömt bakom en rosa- och guldfärgad mantel, 

enbart nospartiet sticker fram, munnen är halvt öppen och svansföringen låg. På 

tjurens högra sida, vid manken, syns suddiga strimmor av blå och röd färg. 

Mannens skugga är mörkare än tjurens och sträcker ut sig bakom mannen. 

Målningens bakgrund är ljus med vita och beigea färger. Även den här bilden är 

porträtterad utifrån ett markperspektiv (se Fig. IV och V). 

 

Fig. VI. Konnotation 

Mannen i Salinas målning är en matador, och djuret på bilden är med tanke på dess 

synliga könsorgan en tjur, även om den förefaller väldigt lik en ko till sin 

porträttering. Tjuren har precis gått in i matadorens rosa- och guldfärgade mantel, 

en capote, som används i den tredje aktens första halva.
48

 Tjuren ser något 

överrumplad ut, med ögonen gömda bakom capoten, enbart nospartiet sticker fram. 

Den halvt öppna munnen förstärker intrycket av att tjuren är överraskad av 

situationen, likaså den låga svansföringen. Matadoren står orörlig, med båda 

fötterna i marken. De rörelser som visualiseras i målningen förmedlas framförallt 

genom tjuren genom dess upplyfta fram- och bakben och höjda nosparti. De röd– 

och blåfärgade strimmorna kan vara de färgglada spjuten, banderillas, som sticks in 

i tjurens manke under tjurfäktningens andra akt.
49

 Tjurens rörelser, i motsats till 

matadorens stillastående position, uttrycker att tjuren närmat sig matadoren där 

denna står, och inte tvärtom. Matadoren, rakryggad med akrobatisk hållning, håller 

i sin tur manteln med båda händerna. Hans blick är fokuserad på sin högra arm, den 

som lyfter manteln. Vänsterhanden är placerad bakom hans rygg, högerarmen över 

tjurens manke. En visualisering som uttrycker att den orörliga matadoren inte 

behövde se manteln för att kunna hantera både den och tjuren. Föremålet som är 
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placerat i matadorens byxlinning kan vara en mindre version av en värja, på 

spanska benämnd som en para descabellar, vilken används till att döda tjuren om 

denna skadats till döds men ännu inte fallit till marken.
50

 Värjan kan vara ett 

betydelsefullt tecken då den ger en ledtråd om var i tjurfäktningen den här scenen 

utspelar sig. Utifrån vetskapen om värjan kan bilden således porträttera en scen från 

den tredje akten, vilken börjar nå sitt slut. Den från början till synes enbart 

förbryllade tjuren kan efter värjans läsning vara utmattad, och med hänvisning till 

värjans användning skadad, på gränsen till död. Detta står dock i kontrast till den 

rosa- och gulfärgade capoten som används i den tredje aktens första halva, vilket 

kan vara en miss från konstnärens sida, eller ett medvetet val.
 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VII. Denotation 

I en fjärde målning av Salinas står en man på tå med händerna uppsträckta i 

luften. Under och framför honom, rör sig en svart, muskulös tjur. Mannen är 

klädd i guldsnirklig dräkt, tighta, knälånga blåa byxor med guldrand längs benets 

utsida, ballerinaliknande skor och liten basker. Hans handflator är vända mot 

tjuren. Den sträckta kroppen, med den korta jackan, gör att en bit av hans mage 

syns. Tjuren har tre färgglada pinnar instuckna i sin manke, med huvudet och den 

högra sidan vänd mot mannen. Svansföringen är hög, ett fram- och bakben är lyft 

från marken. I bakgrunden, till höger om mannen, ligger ett ovalt föremål på 

marken. Längre bak, till vänster om tjurens överdel, syns en figur med en båt-
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Fig. VI. Porfirio Salinas (Okänd titel och okänt tillkomstår) 
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formad hatt på huvudet. Framför figuren hänger ett rött skynke över ett rödfärgat 

plank. Planket fortsätter längst marken, bakom mannen i förgrunden. Marken är 

mörk i förgrunden för att med en cirkelformad linje bli ljusare framför mannens 

kropp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VII. Konnotation 

I målningen porträtteras en tjur och en matador på en tjurfäktningsarena. 

Matadoren, som inte har något i sina händer, ser ut att i en explosiv och kraftfull 

rörelse, sträcka sig över tjuren. Underkroppen är framåtböjd, överkroppen 

bakåtböjd, huvudet neråtböjt. Hans kroppshållning visualiserar en rörelse framåt, 

mot tjuren. De tomma, öppna händerna, indikerar att han släppt något, kanske har 

han nyss placerat de tre banderillas som sticker upp från tjurens manke.
52

 Den 

framrusande tjuren, har sin blick fokuserad på matadorens underdel. Det böjda 

bakbenet indikerar att tjuren saktar in. Matadoren uttrycker med sin graciösa och 

utdragna kroppshållning styrka, liksom tjuren med sin höga svansföring, 

muskulösa kropp och vakna uttryck. Det mörka föremålet till höger kan vara en 

hatt, kanske matadorens egen, eller en hatt från någon i publiken.
 53

 Figuren i 

bakgrunden är, med tanke på den båt-formade hatten och manteln, troligtvis en 

                                                        
52

 I vanliga fall är det banderilleros som placeras de färgbeprydda spjuten, banderillas, men det 

händer även att matadoren väljer att göra det själv. Källa: Kennedy, 2001, s.111 
53

Om matadoren under en tjurfäktning visat upp sina artistiska talanger särskilt bra vid hanteringen 

av tjuren, kan publiken kasta ner hattar från arenan för att visa sin uppskattning: ”Den var så helt i 

Tanos våld att han vid ett tillfälle efter en serie manövrer med höger hand kunde luta sig fram och 

vila armbågen mot tjurens panna […] hattar seglade ner på arenan.” ur Matador, Conrad, 1952, 

s.144 

Fig. VII. Porfirio Salinas (Okänd titel och okänt 

tillkomstår) 
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banderillero, vilken möter tjuren i den andra akten.
54

 Banderilleron förstärker 

styrkan som visualiseras genom matadorens och tjurens uttryck med sin 

framåtlutade position, med en till synes förväntansfull kroppshållning. Framför 

tjuren och från matadorens högra sida, ner mot hans högra fot slutar ljuset i en 

bågform, vilket riktar betraktarens blick till området där ljuset går från ljust till 

mörkt, mellan tjurens huvud och matadorens underkropp. Här blir närheten 

påtaglig och kontrasterna mellan mörkt och ljust, i kombination med tjurens och 

matadorens kraftfulla kroppshållning, skapar en dynamisk effekt i bilden.  

    

 

Resultat av bildanalyser 

Analyserna i det andra kapitlet visar att samtliga av Salinas målningar 

representerar en dynamisk, stark, atletisk och graciös matador som uttrycker 

kontroll (Fig. IV, V, VI och VII). En matador som kan få tjuren att gå efter 

manteln utan att matadoren rör sig ur fläcken (Fig. VI), eller som med en 

enhandsmanöver kan leda tjuren mot sin vänstra sida utan att ens titta på tjuren 

(Fig. V), eller ställa sig rakryggad med sin mantel över en liggande banderillero 

medan tjuren granskar honom (Fig. IV), eller som med synlig mage kan ställa sig 

på tå med händerna uppsträckta i luften ovanför tjuren, vars huvud är vänt mot det 

blottade kroppspartiet (Fig. VII).      

          Tjurarna porträtteras i sin tur som svarta eller mörkbruna, muskulösa och 

rörliga i tre av målningarna (Fig. IV, V och VII). I en av bilderna representeras 

tjuren annorlunda; något förlöjligad, med låg svansföring och ett uttryck som 

varken förmedlar styrka eller fara (Fig. VI). Med tanke på tjurens gömda huvud 

bakom manteln och halva dess kropp bakom matadoren, ligger målningens fokus 

på visualiseringen av matadoren och den dominans han uttrycks ha över tjuren 

genom sitt kroppsspråk, vilken tjurens svaga porträttering bidrar till att förstärka.  

          I samtliga verk är närheten mellan tjur och tjurfäktare påtaglig, i två av 

bilderna till synes planerad av matadoren, vilket kan kopplas till en representation 

av kontroll (Fig. V och VI).  

          I tre av målningarna rör tjurarna på sig, medan matadoren står still, vilket 

indikerar att tjurarna har mött matadoren där han står, och inte tvärtom (Fig. V, VI 

och VII.) Tjurens rörelser mot matadoren är ytterligare en aspekt till det visuella 

kontrollutövandet hos matadoren, han behöver således inte jaga tjuren utan kan 

inta en aktivt passiv position och låta tjuren närma sig honom. Tjurens rörelser 

mot matadoren är en bidragande faktor till att denna kontroll förmedlas visuellt.   

          I två av verken fokuserar tjuren matadoren vilket indikerar på tjurens 

medvetenhet om att det finns en matador bakom manteln (Fig. IV och VII).  

 

 

Kontroll i förhållande till det sublima 

För att återkoppla till mitt syfte, och undersöka det förhållande det sublima har till 

begreppet kontroll, är det fruktbart att diskutera vilken betydelse representationen 

av kontroll har för betraktaren av målningar som visualiserar tjurfäktning. Kan en 
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viss representation av kontroll förmedla en sublim känsla? Och hur ser i så fall en 

sådan ut? Burke menar att skräckkänslan är den känsla som direkt eller indirekt 

styr det sublima.
55

 Allt som väcker tankar på smärta och fara, eller som berör 

något skräckinjagande, eller som helt enkelt bara verkar på samma sätt som 

skräcken, är en källa till det sublima. Vidare hävdar Burke att det sublima 

framförallt uppstår i betraktandet av något fasansfullt, eftersom skräcken då inte 

kan skapa någon fysisk smärta, och i och med det istället blir förtjusande.
56

  

          Av de fyra analyserade målningarna, vilka samtliga representerar kontroll 

på ett eller annat sätt, tycks enbart en återkoppla till Burkes beskrivning av det 

sublima som en känsla grundad ur något skräckfyllt. I Salinas målning, vari flera 

tjurfäktare deltar, och där även en synlig publik återges, visualiseras en form av 

icke-kontroll som uttrycker rädsla (Fig. IV). Här är det inte tjuren eller matadoren 

som bidrar till förmedlingen av skräck, utan framförallt de två banderilleros, varav 

en ligger hjälplös på marken och en annan flyr från arenan. Trots den något 

komiska framtoningen som målningen har förmedlar den en känsla av allvar, 

vilket publikens uttryck bidrar med. Samtliga synbara publika figurer sitter böjda 

över arenans kanter, några står upp. Många har gapande munnar samtidigt som de 

iakttar tjurfäktarna och tjuren på arenan. Publikens reaktion representerar ett 

intresse, en fascination, men samtidigt även en rädsla för denna icke-kontroll som 

utspelas på arenan. Här visualiseras således det sublima i publikens representation 

och uttryck. Conrad beskriver ett liknande publikscenario i Matador (1953):  

 

Publiken rös, femtontusen människor satt stela av skräck inför det 

fruktansvärda i synen. Det hördes inte ett enda av de prasslingar, de hostningar 

och det prassel som kännetecknar de flesta tystnader. Det rådde bara dödslik 

stillhet medan de åsåg det fasansfulla skådespelet. Vid minsta rörelse eller ljud 

skulle tjuren kunna skaka på huvudet och genomborra mannens skalle med sitt 

horn. Men liksom hypnotiserad, kuvad av det känslolösa animaliska modet 

hos den knäböjande mannen, förblev tjuren orörlig.
57

 

 

Här redogör Conrad för den känsla som Burke menar att det sublima styrs av, och 

som Salinas Tjurfäktaren förmedlar (Fig. IV). Den känsla som balanserar kontroll 

(fascination) och icke-kontroll (skräck) och som genom det får publiken att känna 

att skådespelet när som helst kan ta en annan vändning. Den känsla som gör att 

publiken fryser, som skapar en rysning som får hela publiken att hålla andan – 

icke-kontrollen hos tjurfäktarna samt närheten mellan den okontrollerade tjuren 

och den kontrollerande matadoren. Hosseinpour återkopplar till detta: 

 

Allt tjuren behövde göra var att ta ett steg framåt, och mannen skulle delas 

på hälften […] Det var ingen trevlig känsla. För mig var det ett ögonblick av 

hjälplös desperation [...] Mannens liv var uppenbart i fara. Ändå fick han det 

att inte se ut att vara det – att det hela bara var en dans med besten som han 

helt och hållet tämjt.
58
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Hosseinpour beskriver ett scenario mellan en matador och en tjur, där visionen av 

ett skådespel på liv och död förmedlas till betraktaren. Liksom Conrad menar 

Hosseinpour att denna skräckkänsla som betraktaren bevittnar grundar sig i en 

mixad känsla av kontroll och icke-kontroll som infinner sig hos betraktaren.  

          Representationen av det sublima kan efter bildanalyserna i detta kapitel 

således tolkas finnas i gränslandet mellan den kontroll som matadoren uttrycker 

och den icke-kontroll som tjuren förmedlar via den visuella publikens betraktande 

av mötet mellan dessa komponenter.  
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DEN OMORALISKA MEN NÖDVÄNDIGA HÄSTDÖDEN 

Jag har i föregående kapitel argumenterat för att visualiseringen av det sublima 

grundar sig i en balans av kontroll och icke-kontroll, där matadoren står för 

kontrollen och tjuren för icke-kontrollen. Här visade sig dock publikens 

representation vara avgörande för att det sublima kunde visualiseras.  

          Temat för de analyserade målningarna i det andra kapitlet var människa och 

tjur, i det här kapitlet undersöks verk som porträtterar ytterligare en komponent: 

hästen. Denna gör entré i arenan redan i första akten tillsammans med picadoren. 

Hästens medverkan var fram till år 1928 visuellt sett betydligt påtagligare än vad 

den är idag. Innan detta år var hästarna nämligen oskyddade, vilket ledde till att 

tjurens närkamp med picadorerna orsakade betydligt större skador på hästarna än 

efter 1928, då madrasskydden infördes.
59

 Madrasskyddens införsel har även 

medfört att hästen som motiv i tjurfäktningsmålningar inte längre är lika vanligt 

förekommande, menar jag. Innan, och ett antal år efter införandet av 

madrasskyddet stod hästen tvärtom som central figur i flera verk, framförallt i 

Picassos.
60

 I det här kapitlet analyserar jag tre målningar av Arturo Michelena, 

Pablo Picasso och Roberto Domingo y Fallola, där tjurfäktare, tjur och den 

oskyddade hästen står som motiv (Fig. VIII-X). 

          

 

Fig. VIII. Denotation 

I Picassos Tjurfäktningsscen (1901) halvligger en vit häst på rygg på en annan 

hästkropp i förgrunden av en arena. Den vita hästens buk är rödfärgad och munnen 

är halvt öppen. Huvudet är riktat uppåt, frambenen likaså. Fyra figurer syns i 

bakgrunden; tre står på marken och en sitter på en svart häst. Framför de går ett 

svart, fyrbent djur emot dem. Männen bär olika kläder. En har vit skjorta, gröna 

knälånga byxor med vita knästrumpor och ett brunt midjebälte med ett rött skynke 

runt sin vänstra arm. En annan har brunfärgad skjorta med vitt krås på bröstet, 

knälånga strumpor och ett rött skynke i sin famn. En tredje har blåa byxor och en 

röd tröja. Figuren som sitter på hästen bär en ljus hatt och är klädd i en brun dräkt 

som markeras av ett svart midjebälte. I sin famn håller han en pinne. Samtliga 

figurer befinner sig i skuggan, bakom den fyrbenta figuren bryts skuggan av ljus. 

Ljuset sträcker sig från arenans högra kant och letar sig upp i publiken, vilket gör 

av denna delas upp i en mörk respektive ljus sida. Bakom det fyrbenta djuret syns 

ett suddigt och mörkt objekt på marken. Marken som figurerna står på är 

sandfärgad och markeras av ett rödfärgat plank som löper runt arenan. I bakgrunden 

syns prickar i olika färger vilket, med tanke på miljöns likheter med en arena, kan 

vara en publik. 
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Fig. VIII. Konnotation 

I Tjurfäktningsscen (1901) representeras flera figurer på en tjurfäktningsarena. 

Den vita hästen i bildens förgrund är skadad och dess blodiga buk är öppen. Den 

halvt liggande positionen indikerar att hästen ramlat eller fallit ihop. Det 

bakåtböjda huvudet med den halvt öppna munnen uttrycker lidande. Hästen som 

denna ligger på har halvt öppen mun med synligt vita tänder. Figurerna i 

bakgrunden är tjurfäktare. På marken står två banderilleros med varsin mantel, 

capas, en matador iklädd den guldfärgade dräkten, traje de lujes, och på 

hästryggen sitter en picador med en lång lans, en vara, under sin vänstra arm.
61

 

Det fyrbenta djuret är en tjur. Tjurens rörelser framåt indikerar att den är på väg 

från solsidan till skuggsidan, där ett möte med tjurfäktarna väntar. Hästen i 

förgrunden implicerar dock att ett möte på skuggsidan redan har skett, vilket 

förstärks av tjurfäktarnas alerta uttryck gentemot tjuren som går emot dem. 

Samtliga tjurfäktare har sina huvuden riktade mot tjuren. Matadoren i mitten 

håller sin mantel i knähöjd, hans ben är böjda. Banderilleron längst till höger, 

även han med böjda knän och framåtlutad hållning, har sin capa hängd runt sin 

vänstra arm med högerarmen vilandes på sitt högra ben. Bildens tydliga 

uppdelning av ljus och mörker kan visualisera den publika rangordning som finns 

på en tjurfäktningsarena, där biljettpriset styrs av de olika arenaplatserna. Här 

finns en skuggsida, en solsida och en sol- och skuggsida, där de bästa platserna 
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Fig. VIII. Pablo Picasso, Tjurfäktningsscen (1901) 
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påstås finnas på skuggsidan, där även presidenten har sitt bås.
62

 I den här 

målningen befinner sig den största delen av publiken och samtliga komponenter i 

skuggan, utöver den mörka figuren längst till höger i målningen som ligger på 

marken på arenans solsida.  

 

 

Fig. IX. Denotation 

Ett liknande scenario uttrycks i Roberta Domingo y Fallolas Tjurfäktning (1932). 

Här representeras fem figurer på en arena; en tjur, en häst och tre män. Tjuren 

trycker upp den bruna hästen mot ett rött plank som löper runt arenans kant. På 

hästens rygg sitter en man iklädd vit skjorta med färgglatt mönster på framsidan, 

beigea långbyxor och gröna knähöga stövlar. I sin högra hand håller han en lång 

pinne, i sin vänstra hand hästens tyglar. Mannen på hästryggen sticker tjuren i 

manken med sin långa pinne, blicken är riktad mot området där pinnen rör tjuren.  

Bakom hästen syns en man iklädd båt-formad hatt och gul jacka. Längst bak i 

bilden klättrar en figur över planket, från publiksidan in på arenan, iklädd röd hatt, 

röd jacka och blåa byxor. Längst fram i bild, på marken, ligger en hatt och ett 

blåfärgat tygstycke. Tjuren porträtteras bakifrån. Det vänstra bakbenet är bakåt 

sträckt, övriga ben är framåtsträckta. Mellan bakbenen syns tjurens pung. Tjuren är 

brun med svarta och ljusbeigea partier på kroppen fram till manken. I manken syns 

färgglada streck. Tjurens huvud är intryckt under hästens upplyfta högra framben, 

enbart dess högra horn är synligt. Den bruna hästen, med sin lutande kropp, ser ut 

att ha böjda bakben. Munnen är halvt öppen och ögonen är täckta av skygglappar. 

Kring nosen sitter en grimma, tygeln som mannen på hästryggen håller i är stram 

och ser ut att dra hästens haka in mot dess hals. I bakgrunden tornar en läktare upp 

sig med rundade fönster längst bak. Himlen är blå, och med tanke på de skuggor 

som syns framför tjuren och bakom hästen, skiner solen från bildens vänstra sida. 

 

Fig. IX. Konnotation. 

Salinas Tjurfäktning (1932) visualiserar en atletisk och kraftfull picador på en 

hästrygg. Bakom denna rör sig en matador med sin karaktäristiskt guldfärgade 

dräkt och rosa mantel, och längre bak en rödklädd figur, troligtvis picadorens 

högra hand, en monosabio, klättrandes från publiksidan över arenans kanter.
63

 

Främst i bild syns en attackerande tjur bakifrån. I dess manke sitter färgbeprydda 

spjut, banderillas. Upptryckt mot arenans kant av tjuren, med öppen mun, har 

hästen lyft sitt ena framben. Under benet har tjurens nosparti letat sig in. Hästens 

halvt öppna mun uttrycker lidande och smärta, det ser ut som att den kippar efter 

andan. Den stramt hållna tygeln, som picadoren håller i, visar att hästen inte kan 

styra sitt huvud. Att tjurens vänstra horn inte syns i målningen kan indikera att det 

är intryckt i hästens kropp, vilket kan förklara hästens lidelsefulla uttryck. Tjurens 

synliga pung uttrycker fertilitet och fruktbarhet, vilket förstärks av tjurens 

kraftfulla attack. Picadoren som sitter på hästens rygg uttrycker att det, trots den 
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lidande hästen under honom, existerar en form av kontrollutövande från ekipagets 

sida. Picadoren håller stadigt hästens tygel i sin vänstra hand och den långa lansen 

i sin högra. Medveten om den pågående scenen, men till synes inte berörd av 

tjurens attack, placerar picadoren med rakryggad och självsäker kroppshållning 

lansen i tjurens nackmuskel, såsom han bör enligt tjurfäktningens regler.
64

 

Matadoren bakom hästekipaget är aktiv genom sin rörelse framåt mot tjuren, med 

manteln placerad nära marken. Beredd att rycka in, kanske väntandes på sin tur, 

eller redo att avleda tjuren. Den rödklädda mannen i bakgrunden uttrycker samma 

aktivitet och förstärker intrycket av att scenen som utspelas är dramatisk. Hans 

rörelser framåt över planket, barreran, med den högra handen i luften, visar att 

han rör sig snabbt vilket även indikerar att picadoren behöver undsättning, även 

om denna inte uttrycker det själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. X. Denotation 

I Arturo Michelenas Den brutna staven (1892) representeras en häst, en tjur och ett 

flertal personer. Scenen utspelar sig på en tjurfäktningsarena. De figurer som är 

centralt placerade är tjuren, hästen och två personer som befinner sig på arenan. 

Den vita hästen ligger ner med ryggen mot den röda arenans kant. Buken är blodig, 

likaså marken under buken, ett bakben har ett öppet sår och tjurens högra horn är 

instucket i hästens strupe. Huvudet trycks upp mot arenans kant av tjurens huvud. 

Hästens mun är öppen. Tjuren har båda bakbenen i marken, med det högra benet 

sträckt bakåt. Huvudet och den vänstra kroppssidan är svart, utöver en rödfärgad 
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Fig. IX. Roberto Domingo Fallola, Tjurfäktning, 1932 
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ring runt ögat, resten av kroppen skiftar i vitt och brunt. I tjurens manke syns en 

stor blodfläck, varifrån blod rinner ner längs tjurens vänstra kroppssida. Mellan 

bakbenen syns tjurens pung. Svansen är hög med piskande svanstipp, blicken är 

fokuserad på hästens kropp.  

          Till höger om tjuren, på sanden i arenan, står en man iklädd en knälång, tight, 

guldsnirklig dräkt med grön bas. Runt hans midja löper ett rött band. Under 

dräktens överdel skymtar en vit skjorta med röd slips. På huvudet har han en brun, 

båt-formad hatt. I nacken hänger en hårtofs. På fötterna sitter skor av 

ballerinaliknande modell. Hans blick är fokuserad på tjurens och hästens huvud och 

han håller en röd- och vitfärgad mantel i sina händer, som han riktar mot tjuren. 

Manteln hålls upp med hjälp av en annan man som står bakom arenans kant, även 

han med en brun, båt-formad hatt på huvudet. Han har en röd- och vitbrokig jacka 

på sig med en vit- och blåfärgad skjorta under, blicken är riktad mot tjuren och 

hästen. Hans andra hand håller ett stadigt grepp om arenans kant.  

          Bakom honom står en uniformsklädd man med mustasch och grå hatt. Från 

hans vänstra axel löper ett rött band ner mot underkroppen. Han håller sin vänstra 

hand ovanför sina ögon, med blicken riktad mot tjuren och hästen. Till vänster om 

hästen syns tre personer. Den längst i kant har ställt sig på en liten träplanka som 

löper några centimeter ovanför arenans mark, runt arenans kant. Med sin vänstra 

arm håller han i sig i arenans plank, med sin högra stödjer han den andra personens 

vänsterben. Mannen längst till vänster är iklädd röd keps, röd jacka, blåa byxor, 

röda strumpor och svarta skor i ballerinamodell. Under hans röda jacka skymtar en 

gul tröja. Personen, vars vänsterben blir upplyft av mannen på plankan, är 

porträtterad bakifrån och är på väg från arenasidan till publiksidan. Det högra benet 

är placerat på plankan som löper bakom den liggande hästen, precis nedanför 

personen. Personen är iklädd gulfärgade byxor, knähöga stövlar med blåa rosetter 

på stövlarnas kantskaft, en röd guldbroderad jacka med en blå tröja som skymtar 

fram under jackan. På det högra stövelskaftet syns blodstänk. Håret är uppsatt i en 

boll mitt på huvudet. Mellan mannen till vänster och personen som klättar över 

planket, står en man med röd keps och röd tröja. Han håller i den klättrande 

mannens kropp, blicken är riktad mot tjurens huvud.  

           Publiken består av ett flertal personer, de flesta är män men det syns även 

några kvinnor. Blickarna är riktade till vänster om betraktaren, enbart en man med 

halmhatt i det vänstra hörnet betraktar scenen som utspelas på arenan. På marken 

ligger det föremål i form av bland annat en avbruten stav, två blommor och tre 

hattar på marken i bildens förgrund. I träplanket bakom hästens huvud syns en 

rispa. På det bakomliggande träplanket, till höger i bild, är siffran 5 inristad i träet. 

 

Fig X. Konnotation 

I Den brutna staven (1892) står den döende hästen, den attackerande tjuren och de 

tjurfäktare som befinner sig på arenan som centralt motiv. Tjurfäktarnas reaktion på 

tjurens attack är att fly, enbart de två matadorerna som representeras till höger i bild 

visar ett intresse för att möta tjuren. Matadoren som står på marken uttrycker dock 

en viss vaksamhet i sitt närmande, vilket kan tydas i det långsamt bakåt sträckta 

bakbenet, den lutande överkroppen och det vaksamma ansiktsuttrycket. 

Tjurfäktarna till vänster, som med tanke på sina kläder är picadorens assistenter, så 
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kallade monosabios, ser ut att med försiktiga rörelser försöka smyga obemärkta 

förbi tjuren utan att påkalla dess uppmärksamhet, vilket indikerar att tjuren upplevs 

som farlig och okontrollerbar. Den man som blir lyft över planket, barreran, med 

de knähöga stövlarna är picadoren. Hans blodiga högerstövel uttrycker att han varit 

i närkontakt med antingen den blodiga hästen eller den blodiga tjuren, eller med 

båda två. Publikens representation uttrycker ett aktivt deltagande, de flesta har 

blicken fokuserad på något till vänster om betraktaren. En man i brunfärgad tröja 

och hatt har sin vänstra hand uppsträckt i luften, som om han försöker påkalla något 

eller någons uppmärksamhet. Denna kallning av uppmärksamhet visar på att det 

existerar någon annan betydelsefull, icke representerad, komponent utanför 

bildrummet. Hosseinpour skriver om betraktarnas aktiva medverkan i en 

tjurfäktning, där han menar att det är dessa som påverkar tjurfäktningens utgång. 

Bland annat kan publiken åberopa den närvarande presidenten och kräva allt från 

benådning av tjuren till utbyte av tjur. Presidenten tar sedan beslut utefter publikens 

efterfrågningar.
65

 Med tanke på den icke-kontroll som skildras i målningen, där 

picadorens häst blivit omkullvält och nu blir attackerad av tjuren, kan det vara 

denna president som publiken söker kontakt med. Övriga publika figurer ser 

förvånade och väntande ut, vilket deras lutande huvuden och framåtböjda hållning 

indikerar. Mannen med hatten, som håller sin vänstra hand för ögonen och tittar 

mot tjuren uttrycker att det är soligt där han står, och att han försöker skugga sina 

ögon för att kunna se bättre. Föremålen som ligger på marken, bland annat 

blommorna och hattarna, indikerar att föreställningen som föregick denna scen 

uppskattades av publiken.
66

 Den avbrutna staven, picadorens pica, indikerar dock 

att något gått snett, likaså rispan i barreran som löper bakom hästen.  
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Fig.X. Arturo Michelena, Den brutna staven (1892) 
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Resultat av bildanalyser 

Analyserna visar att samtliga målningar fokuserar minst en skadad men levande 

häst, som med sin öppna mun och sårade kropp uttrycker lidande (Fig. VIII, IX, och 

X). I två av målningarna representeras en häst som blir attackerad av en tjur (Fig. 

IX och X) och i en målning indikeras en tidigare attack med tanke på hästens 

synliga bukskador (Fig. VIII). 

            I två av målningarna porträtteras en vit häst (Fig. VIII och X ), och i en av 

bilderna syns ytterligare två hästar, en svart som ligger under den vita hästen i 

förgrunden och en stående svart i mitten av arenan (Fig. VIII). Tjuren porträtteras 

som svart i två av målningarna (Fig. VIII och X) och brunspräcklig i en (Fig. X).  

          I samtliga målningar representeras tjuren som muskulös och aktiv, vilket kan 

tydas genom tjurens rörelser framåt. Tjurens porträttering medför att tjuren 

uppfattas som orädd då den går emot tjurfäktarna, inte från dem. Tjurens väl 

synliga pung i två av målningarna ger intryck av fertilitet (Fig. IX och X). 

          Tjurens fokus visade sig i två av målningarna ligga på hästen, där den är 

upptagen med att attackera denna (Fig. IX och X). Tjurfäktarnas reaktioner på 

attackerna uttrycker i sin tur rädsla och försiktighet, vilket medför att tjuren 

uppfattas som farlig och oberäknelig.  

          I samtliga målningar uttrycker tjurfäktarna rörelser mot tjuren (Fig. VII, IX, 

och X) enbart i Tjurfäktningen (1932) representerar picadorens kroppshållning 

styrka och elegans. I två målningar uttrycker tjurfäktarnas rörelser vaksamhet 

gentemot tjuren (Fig. VIII och X).  

          Publiken är visuellt tydlig i en av målningarna, där denna visar en aktiv 

medverkan (Fig. X). Flera av personerna riktar bort blicken från den pågående 

tjurfäktningen på arenan, vilket indikerar att det finns en betydelsefull komponent 

som inte visualiseras i målningen. Här tycks således inte tjurfäktarna vara i kontroll 

över tjurfäktningens utgång, utan publiken, som troligtvis påkallar presidentens 

uppmärksamhet.
67

 

           I två av målningarna ligger objekt på arenans sand; blommor, hattar, en 

mantel och en bruten stav (Fig. IX och X), där hattarna och blommorna kan tolkas 

vara nedkastat av publiken, medan manteln och den brutna staven visualiserar en 

form av oreda på tjurfäktningsarenan. 

          I samtliga målningar är det röda planket, barrean, tydligt representerad (Fig. 

VII, IX och X). Den röda färgen kan kopplas till fara, blod eller passion, och 

fungerar som ett förstärkande element till den dramatik som förmedlas.
68

 

 

 

Döden i förhållande till det sublima 

Då det sublima uppstår ur skräcken utifrån en betraktarposition enligt Burke, är 

särskilt Den brutna staven (1892) intressant att diskutera i förhållande till den 

publik som visualiseras (Fig. X). Dessa betraktare uttrycker inte skräck, och det 

råder inte ”dödslik stämning” bland publiken såsom Conrad beskriver den sublima 
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känslan som, istället är publiken högst delaktig i tjurfäktningsscenen.
69

 Detta kan 

tydas genom de rörelser som återges, de ansiktsuttryck som porträtteras och den 

gapande mannen som med en upplyft arm gestikulerar åt något eller någon bortom 

betraktaren. Att de flesta i publiken inte heller har blickarna riktade mot 

komponenterna på arenan indikerar på ett bristande intresse. Scenen som utspelas är 

således inte fascinerande och vittnar om att det skådespel som utgörs av tjuren och 

hästen inte är det som publiken vill bevittna. Den sårade hästen tycks snarare 

uppröra publiken, vilket står i kontrast mot det som bland annat Hemingway 

redogör för när han skriver om hästarnas något omoraliska, men nödvändiga död 

för att tjurfäktningen verkligen ska kännas av publiken.
 70

 Här kan dock 

nödvändigheten av representationen av den döende hästen diskuteras utifrån 

framförallt två aspekter; hästens förstärkande av döden och hästens nödvändighet 

för tjurfäktningens fortskridande.  

          I Tjurfäktningsscen (1901) lämnas den skadade hästen åt sitt öde medan 

tjurfäktningen fortlöper i bakgrunden (Fig. VIII). Här fungerar hästkroppen således 

som ett förstärkande element, där den döende hästen hintar om dramatik och död, 

och snarare representeras som en del av ett större sammanhang. I Tjurfäktningen 

(1933) utför picadoren med graciös och handlingskraftig kroppshållning sin uppgift 

och sticker in sin lans i tjurens manke, trots den till synes lidande hästen under 

honom, vilket istället kan kopplas till att den skadade hästen kan tolkas som ett 

nödvändigt redskap för att picadoren ska kunna placera sin lans såsom denna bör 

(Fig. IX). Hästens lidelsefulla uttryck i kombination med den attackerande tjuren 

förmedlar dock en känsla av fara i samtliga målningar, vilket även de 

representerade tjurfäktarna, med sin vaksamhet gentemot tjuren, förstärker (Fig. 

VIII, IX och X). 

          Huruvida hästens skador och död är omoralisk eller inte syftar inte min 

undersökning till att analysera, däremot är representationen av den döende hästen 

intressant att diskutera i förhållande till det sublima. Här vill jag påstå att den 

skadade hästen i allra högsta grad medför något sublimt till visualiseringen av 

tjurfäktningsscenen, då den fungerar som ett förstärkande av det som är centralt på 

arenan – döden. Den döende och skadade hästen, med sitt lidelsefulla uttryck, 

bidrar således med dramatik, vilket samtliga målningar i det tredje 

undersökningskapitlet uttrycker (Fig. VIII, IX och X).  

          För att återkoppla till Burkes sublimitetsbegrepp kan visualiseringen av 

hästen och tjuren diskuteras. Hästen porträtteras som vit (Fig. VIII och X) och 

tjuren som svart (Fig. VIII och IX) i två av målningarna, vilket kan kopplas till det 

Burke beskriver som skönt respektive sublimt. Här menar Burke att vitheten och 

skörheten står för den sköna förmedlingen, medan det mörka, vårdslösa och 

massiva står för det sublima.
71

 Inte allt för långsökt kan således den vita, 

underlägsna hästen tolkas symbolisera det sköna, och den mörka, kraftfulla, och i 

bilderna högst vårdslösa, tjuren det sublima. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur kontroll och död visualiseras i målningar 

som representerar scener från tjurfäktningar samt vilken relation det sublima har till 

skildringen av kontroll och död. Med hjälp av semiotikens denotation och 

konnotation har jag undersökt totalt sju målningar. I det andra kapitlet behandlades 

visualiseringen av kontroll och hur det förhåller sig till begreppet det sublima, i det 

tredje diskuterade jag hur döden representeras och hur det kan kopplas till 

sublimitetsbegreppet.  

 

 

Burke skriver att något som används till människans fördel eller nöje aldrig kan 

vara sublimt, eftersom det i så fall måste vara underkastat människan. Och det som 

är underkastat människan kan inte ge upphov till några storslagna eller bjudande 

begrepp.
72

 Mina analyser i det andra undersökningskapitlet visade att Burkes tankar 

om det icke-sublima berör en viktig aspekt i förhållandet mellan människa och tjur 

under en tjurfäktning: det som skapar känslan av fara, det som får publiken att frysa 

till is och det som framkallar känslan av skräck - den okontrollerbara tjuren. Här 

visar sig representationen av icke-kontrollen vara av betydelse. Om tjuren hade 

varit underkastad tjurfäktaren och betett sig så som denna ville, skulle 

tjurfäktningen snarare varit en föreställning om ett skådespel på liv och död med en 

huvudrollsinnehavare (tjurfäktaren) och en birollsinnehavare (tjuren). För att 

föreställningen om döden ska bli verklig, där huvudrollen delas av tjurfäktaren och 

tjuren, behöver denna kontroll sättas ur spel, vilket den otämjda tjuren bidrar till. 

Det är först då som känslan av skräck kan gripa tag i sinnet hos publiken, på det sätt 

som Conrad beskriver, och få den att sitta stel av fruktan inför det hemska som 

kanske kan komma att ske.
73

 Det är alltså först när kontrollen rubbas, och det 

otämjda gör entré i arenan, som jag menar att det sublima kan komma in i bilden. 

          Analyserna som gjordes i undersökningens andra kapitel visade att en 

tjurfäktarens kontroll över den okontrollerbara tjuren är av betydelse för att 

tjurfäktningen ska uppfattas som kontrollerad, och även som sublim. Här vill jag 

argumentera för att det sublima i själva verket uppstår i gränslandet mellan 

kontroll och icke-kontroll, och att det är av största vikt att kontrollen tillskrivs 

tjurfäktarna, och icke-kontrollen tjuren. Denna kontroll respektive icke-kontroll 

visualiserades i samtliga målningar i kapitel två.  

          När det kommer till representationen av det sublimas koppling till kontroll 

som undersöktes i det andra kapitlet, kunde begreppet enbart tydas i en av de 

utvalda målningarna, Tjurfäktaren (Fig. IV). Här stod de visuellt representerade 

betraktarna för förmedlingen av sublimitet, som genom deras gapande munnar och 

spända, framåtlutande kroppar hade blickarna riktade mot arenan, till synes 
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stillasittandes. Det var således endast i denna målning i kapitel två som den känsla 

Burke beskriver som en blandning av skräck och fascination, och som Conrad och 

Hosseinpour beskriver som något som får publiken att sitta som på nålar, 

ovetandes om vad som kommer ske näst, kunde urskiljas.
74

 Detta sammanfaller 

med den betraktarnatur det sublima grundas på. Analyserna i kapitel två visar 

således att sublimitet i förhållande till kontroll framförallt kan återges genom de 

visuellt representerade betraktarna i målningen. 

 

 

Burkes tankar om kontrasterna mellan det sköna, som uppstår vid betraktandet av 

allt det som är skört och kontrollerat, och det sublima, vilket beskrivs som 

motsatsen till det sköna och som uppstår vid betraktande av det som är vårdslöst 

och massivt,
 
kan framförallt diskuteras i förhållande till de porträtterade hästarna 

och tjurarna i undersökningens tredje kapitel.
75

 Här kan Burkes skönhetsbegrepp 

kopplas till hästen, som antingen är skadad eller har blivit skadad, till synes 

oförmögen att hjälpa sig själv. Hästens skörhet blir särskilt tydlig i Den brutna 

lansen (1892) där hästen ligger ner på sidan, till synes fortfarande vid liv, men utan 

indikationer på motstånd gentemot tjuren, som har tryckt in sitt horn i hästens 

strupe. Hästens spädhet och oskuldsfullhet representeras i samtliga analyserade 

målningar i det tredje kapitlet, liksom tjurens kraftfullhet och vårdslöshet. Burkes 

beskrivning av vilka föremål som tillhör vilken kategori, vilka som är sköna 

respektive sublima, är såldes högst applicerbara på motiven i denna undersökning. 

          Vidare visade analyserna i det tredje kapitlet att den skadade, döende och 

lidande hästen stod som central figur. Samtliga målningar skildrade även en aktiv 

och kraftfull tjur, i två av målningarna en attackerande tjur. Den sårade 

hästkroppen, med det lidelsefulla uttrycket, förmedlar en känsla av skräck, vilket 

får tjuren att upplevas som farlig. Planket som löper runt arenans, barreran, kan 

med dess röda färg i sin tur associeras med fara, vilket förstärker dramatiken som 

utspelas i målningarna.
76

 Däremot indikerar betraktarnas reaktioner i Den brutna 

staven (1892) att scenariot som utspelas i målningen, där tjuren och hästen är i 

fokus, inte är av intresse vilket sammanfaller med Hemingways beskrivning av att 

tragedin inte ligger hos hästen, utan hos tjuren och människan eftersom att det är 

deras skådespel med döden som fokuseras.
77

 Hästen spelar således en viktig roll i 

representationen av tjurfäktning då den befäster det allvar och den dramatik som 

förmedlas, men den bör inte vara det centrala motivet, vilket Hemingways tankar 

och publikens reaktioner i Den brutna staven (1892) vittnar om. 

          När det kommer till visualiseringen av det sublima i förhållande till död, vill 

jag dock påstå att den skadade hästen i allra högsta grad medför något sublimt till 

gestaltningen av tjurfäktning. Genom sin skadade och hjälplösa skildring framstår 

hästen nästan som ett offerlamm; oskyldig men nödvändig. Och framförallt bidrar 

representationen av den lidande hästen till ett förstärkande av det som är centralt på 

tjurfäktningsarenan – föreställningen om döden. 
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