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FÖRORD

Utställningar är efemära företeelser som av den anledningen blivit styv-
moderligt behandlade av forskningen. Imponerande mycket arbete har 
istället lagts ned på de visuella representationer av den materiella kul-
tur- och naturhistorien som utställningar visat genom tiderna. Inom 
konsthistoria, etnologi, idéhistoria och museologi har även utställningars 
fenomenologiska och sociala aspekter diskuterats. Föreliggande studie 
behandlar utställningen som ett medium och som ett uttryck för visu-
ell iscensättning av materiell kultur ur ett museivetenskapligt perspektiv. 
Tyngdpunkten är lagd på utställningsrummets tillkomsthistoria och hur 
det använts för visuell kommunikation. Det är naturligtvis inte möjligt 
att förmedla en heltäckande bild av utställningskonstens historia i denna 
korta introduktion. Syftet är snarare att lyfta fram några subjektivt valda 
exempel som påverkat andra utställningar i kanoniserande riktning och 
att påvisa relationen mellan rum och plats å ena sidan och relationen or-
ganiserad plats och ritualiserad iscensättning å den andra. 

Det förflutna och nuet betraktas ofta ur ett rent historiskt perspek-
tiv eller tillvaroperspektiv trots att de är mer fundamentalt kunskaps- 
teoretiska eller sociala kategorier. Dessa kategorier är i sin tur oskiljak-
tiga från minneskonstruktioner av mänsklig erfarenhet. Vi skapar och 
vidmakthåller vår identitet i samtiden med hjälp av konstruktioner ur 
det förflutnas råmaterial. Det gap som upplevs mellan det förflutna och 
samtiden framkallar en spänning som är nödvändig för att skapa mening 
i nuet. Det förflutna är således en dynamisk kategori med en uppsättning 
av symboliska och kulturella koder som kan inarbetas och återskapas i 
ljuset av nya situationer. Konsekvensen blir att interpretationsakten ald-
rig är statisk utan en fortlöpande process av återvinning och förnyelse. 
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Inom denna kontext är utställningar av utomordentlig betydelse. Iscen-
sättningar av utställningar ger oss unika möjligheter att konfronteras vi-
suellt med verkliga eller konstruerade föreställningar om det förflutna. 
Den stora skillnaden mellan en utställning och andra iscensättningar där 
det förflutna manipuleras är att utställningen tillåter betraktaren att röra 
sig fritt i rummet och själv bestämma över rörelseschema och tidsrymd. 
Utställningen tillåter betraktaren att aktiveras in i ett förflutet tillstånd 
genom att den iscensätter ett kreativt spel mellan närvaro och frånvaro. 

Min egen utgångspunkt är att utställningar alltid organiseras i en 
bestämd avsikt och oftast efter en etablerad kanon. Det kan ses som en 
grundläggande kulturell process och den åtföljande interpretationen är 
ett sätt att överbrygga kulturella begränsningar. Kanon är samtidigt en 
spegel av en kulturs självbild. Denna självsyn avspeglas genom historie-
beskrivningen.  

En kanon bestämmer ett begränsat antal etablerade sätt att iscen- 
sätta en utställning. Denna utgår ifrån föremål och människor i ett fysiskt 
landskap som människor relaterar till och försöker manipulera. Konst, 
artefakter och historiska skeenden arkiveras i kanoniska utställningar 
som förser den följande kulturella, intellektuella och politiska diskursen 
med material och frågeställningar. Det är därför av intresse att följa de 
förändringsprocesser som utställningskonsten genomgått i ett historiskt 
perspektiv. Enligt min uppfattning går det att skönja en förändring där 
betraktaren/besökaren får en allt mer uppmärksammad plats i utställ-
ningsrummet. Kanon upplöses och ersätts av en reflexiv mångfald. Ut-
ställningen har blivit en självständig konstform!

 Avgränsningarna i det behandlade materialet hänför sig till att jag en-
dast velat diskutera utställningsrum som jag själv haft möjlighet att se 
eller åtminstone har besökt platsen för. Utställningar nedmonterade före 
1956 har jag naturligtvis endast kunna ta del av via katalogtexter eller 
genom beskrivningar i sekundärlitteratur. 

Jag har valt bort svenska utställningsrum av den anledningen att det 
redan finns ett antal monografier och antologier som behandlar åtskilliga 
exempel av deras historia.

Tonvikten har oavsiktligt kommit att ligga på konstutställningar. Det 
beror delvis på att dessa i allmänhet ägnats större omsorg och intresse av 
såväl producenter som besökare och delvis på att de tydligare speglat ut-
ställningskonstens förändringar. Många av de exempel som jag tar upp i 
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denna studie finns redan beskrivna eller omtalade i uppsatser eller mono-
grafier. Jag har därför försökt lämna tillräckliga referenser för den som 
vill fördjupa sig ytterligare eller önskar se fler illustrationer. 

Den talrika mängden av nya museer som under de senaste åren har in-
troducerats i den massmediala kretsen har orsakat en förskjutning av mu-
seets interna funktion. Fokus har ofta legat på byggnaden och dess visuel-
la uttryck, d v s museets arkitektur har i sig skapat sådan uppmärksamhet 
och efterfrågan att samlingarna och utställningarna hamnat i bakgrun-
den. Även själva utställningsytan har dramatiskt minskat för att ge plats 
åt nya kommunikationsformer och andra aktiviteter. Den amerikanske 
kritikern Robert Venturi har beräknat att utställningsytan som under 
1800-talet stod i förhållandet 9:1 till museets övriga publika utrymmen 
idag snarare tenderar att vara 1:2, vilket betyder att endast en tredjedel 
av ytan upptas av utställningsföremålen.1 De nya utställningsrum som på 
detta sätt förändrat förutsättningarna för utställningskonsten framförallt 
från och med 1990-talet diskuteras inte i de följande essäerna.2 

 Texterna i denna studie bygger huvudsakligen på anteckningar från 
mina föreläsningar för studenter vid den Curatorutbildning, som jag star-
tade vid Stockholms universitet hösten 2001. Ett stort tack för den en-
tusiasm och värme, de många frågor och kloka synpunkter som kommit 
mig till del från studenterna under utbildningens fyra första år. 

Till sist ett mycket varmt tack till redaktör Pontus Reimers för en 
grundlig granskning av manuskriptets språkliga sida. Många goda änd-
ringsförslag har förhoppningsvis ökat läsbarheten av essäerna. 

Kapitel ett och två har, något förkortade, tidigare varit publicerade i 
tidskriften Nordisk Museologi. 

Stockholms universitet, januari 2005
Lennart Palmqvist
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Noter
 1 Robert Venturi, ‘From Invention to Convention in Architecture’ , RSA Journal, 

jan. 1988, 89-103, även som ‘Dall’invenzione alla convenzione’, Lotus 72,(1992) 
70-89.

 2 För den som vill ha en sådan diskussion finns bl a följande utmärkta intro-
duktioner till de senaste decenniernas nya utställningsrum : James Steel, Mu-
seum Builders, London 1994; Victoria Newhouse, Wege zu einem neuen Museum:
Museumsarchitektur im 20.Jahrhundert, Ostfildern-Ruit 1998;Justin Henderson, 
Museum Architecture, London 1998 och Gerhard Mack, Art Museums into the 21st 
Century, Basel 1999.
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1.

ROMERSKA	RUM

 

Det går naturligtvis inte att uppfatta antikens betraktare ur något slags 
kollektivt perspektiv. Då som nu var de enskilda personer med skilda 
sociala och kulturella bakgrunder, olika intressen och avsikter som på-
verkades av den speciella fysiska och psykiska situation där utställnings- 
betraktandet ägde rum. Hur vi än försöker är det inte praktiskt möjligt 
att rekonstruera den individuelle betraktaren: han eller hon förblir en 
konstruktion. Vad vi kan göra är att hitta orienteringsramar för våra frå-
gor som kan vara till hjälp när vi vill försöka förstå receptionsförhållan-
den vid en viss historisk situation. Ofta hade uppdragsgivaren bestämda 
avsikter, som inte fanns kodifierade i konstverket utan först visade sig på 
utställningsplatsen, dvs det fanns – och finns – ett samband mellan hur 
betraktaren uppfattar konsten och en speciell plats eller situation. Under 
antiken var utställningen – i vilken form den än mötte betraktaren – en 
plats för rituell representation. Man måste kanske se på utställningen 
mindre som en kommunikation än en konkretisering av ett budskap.1

Sedan 1960-talet har betraktarens roll inom receptionsforskningen 
successivt inte bara tydliggjorts utan utvecklats till något av ett special-
område. Min utgångspunkt i detta kapitel är att belysa historisk praxis 
inom detta område. Jag gör alltså inga anspråk på att bidra till den kom-
plexa teoretiska debatt som receptionsforskare bedrivit under senare år.2 
Konkret kommer jag att begränsa mig till exempel från romersk senrepu-
blik och kejsartid (ca 100 f Kr – 450 e Kr).

Synen på enskilda konstverk sedan 1700-talet har – inom såväl konst-
historisk som arkeologisk forskning – präglats av uppfattningen om 
objektets självständiga estetiska värde. De flesta arkeologiska föremål 
är individuellt påträffade och har nått museerna som enskilda föremål. 
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Det fram till idag rådande ordningssystemet klassificerar föremålen ef-
ter ikonografi, motiv och kronologi. På senare tid har man bemödat sig 
om att även försöka rekonstruera deras ursprungliga placering. De flesta 
sådana studier innehåller emellertid inga försök att utvärdera ”det visu-
ella perspektivet”, dvs den samtida rumsgestaltningen ur brukarens och 
betraktarens perspektiv. Hur användes bilder? Hur mottogs de av betrak-
tare och uppdragsgivare? Självfallet är en svårighet att dokumenterade 
fyndomständigheter liksom historiska vittnesuppgifter ofta saknas. Jag 
hävdar dock att uppgiften inte är omöjlig om man granskar det omfat-
tande materialet på nytt utan kvardröjande ”positivistiska skygglappar”. 
Om man frigör sig från föreställningen att vetenskap alltid måste bygga 
på beskrivning och klassificering av enskilda objekt inom ramen för ett 
abstrakt ordningssystem kanske man helt enkelt måste våga ställa frågor 
som inte alltid går att säkert besvara och våga företa rekonstruktioner 
som inte helt ovedersägligt går att belägga.

Utställningsformer
Före det tredje århundradet f Kr. ställdes konstverk ut på ett tämligen 
oorganiserat vis i tempel och andra byggnader, utan att man ägnade så 
mycket tanke åt hur de bäst skulle komma till sin rätt. Men när monu-
ment till minne av segrande romerska härförare (viri triumphales) ut-
vecklades till platser där man ställde ut konst så påverkades den arkitek-
toniska utformningen. Arkitekturen anpassades för att kunna ta emot 
konsten. 

Privata gallerier för att härbärgera målningar eller arrangemang av 
skulptur i trädgårdar beställdes av arkitekten på modet med två syften 
som ofta stod i konflikt med varandra. Det ena var att skapa en länk mel-
lan arkitekturen och objekten, det andra var att de skulle synas så bra 
som möjligt. Den arkitektoniska utformningen skulle knappast passa 
vår tids smak. En bra parallell till det romerska utställningsspråket kan 
vi se i det nyklassicistiska palatset Villa Albani (efter 1866 Villa Torlonia) 
i Rom. Denna anläggning utformades av den tyske konstforskaren Jo-
hann Joachim Winckelmann och kardinal Alessandro Albani på så sätt 
att varje rum eller grupp av rum projekterades med ett konstverk som 
medelpunkt.3 (I Sverige ställdes för övrigt antikskulpturerna i Drottning-
holmsparken ursprungligen ut på ett liknande sätt.) Effekten kan beskri-
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vas som ett levande museum sett ur en bildad persons utsiktspunkt: det 
överensstämmer till stor del med de tankar som den romerske statsman-
nen Cicero uttrycker i sin korrespondens med sin näre vän, den förmögne 
grekiske ämbetsmannen Atticus.

Romarnas önskan att kombinera arkitektur, skulptur och måleri till en 
organisk helhet var inte den enda avgörande faktorn, inte heller var det 
nödvändigtvis oförenligt med önskan att ställa ut objekten väl. Det ansågs 
allmänt att vissa konstverk behövde ses från ett visst avstånd, medan an-
dra måste ses på nära håll. Dålig belysning kan störa uppfattningen av en 
bild. Den romerske arkitekten Vitruvius, verksam under kejsar Augustus, 
ger mycket noggranna anvisningar för detta.4 Det skall, säger han, vara 
norrljus i tavelgallerier, därför att det är stadigt och inte ändras av solens 
gång. Man påminns om den omsorg som uppenbarligen många romerska 
inredningsarkitekter ägnade det befintliga ljuset, så att det var avpassat 
för bilderna. Behoven av att kunna visa upp är helt klart av största bety-
delse i utvecklingen av rum som var särskilt anpassade till utställning av 
konstföremål. Det klassiska exemplet är den halvcirkelformade portiken, 
exedran (eller schola som den också kallades). Formen användes återkom-
mande i bl a Octavias portik i Rom, och alla väggbonader och bilder i Pom-

Krigsbytet från det Judiska kriget bärs i triumf och visas upp som en vandrande 
utställning i Rom. Relief från Titus triumfbåge i Rom ca 90 e Kr.
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pejus trädgårdar var arrangerade i exedror. Skälet till att man byggde ex-
edror är helt enkelt att portiken i sig själv är för trång och snabbt blir full 
av folk, medan exedran ger möjlighet till ett visst avstånd mellan betrak-
taren och konstverket samtidigt som det är möjligt att skydda det med ett 
rep eller en liten barriär. 

I alla utställningssammanhang under antiken fanns en stark tendens 
att arrangera saker och ting symmetriskt, så att ett arbete balanserade ett 
annat. Augustus tempel hade en utpräglad ”museilayout” i förhallen (pro-
naos). Templet är känt för att ha varit rikt på konstföremål och skalden 
Martialis beskriver en serie föremål i guld, silver, brons och marmor som 
är arrangerade som pendanger, delvis efter motiv och delvis efter sina 
dekorativa kvaliteter.

Det råder ingen tvekan om att romarna lade ned en hel del arbete på 
att exponera konst. Under senrepubliken blev det vanligt med tillfälliga 
utställningar. När C. Claudius var aedil lät han sätta upp staden Thespiaes 
berömda staty av Cupido som speciell dekor på Forum under en festival. 
Politikern Claudius Pulcher organiserade en stor utställning med före-
mål som förvärvats på skilda sätt (Cicero Verres 2.4.6-7). Aedilerna under 
59 f Kr. Varro och Murena, förde med sig ett antal fresker från Sparta 
som de hade skurit ned från väggarna, och satte upp dem i träramar på 
Comitium på Forum Romanum. Ämbetsmannen Domitius Calvinus 
sägs ha lånat skulpturer från Octavianus (den blivande kejsar Augustus), 
under föregivande av att han skulle ha en tillfällig utställning i Regia på  
Forum Romanum, och sedan vägrat lämna tillbaks dem till Octavianus, 
som fått för sig att det skulle vara helgerån att flytta dem. Sådana tillfäl-
liga utställningar måste ha varit mycket beroende av god utställningstek-
nik, och några personer måste ha haft inflytande på att utveckla idéer, 
särskilt av utställningar i det fria.

Konst i tempel och på torg
Konst- och föremålssamlingar i antikens Rom förekom i och på offentliga 
och religiösa byggnader och platser, vilka därmed kom att fungera som 
konsthallar och museer. Samlingarna administrerades ofta på ett för oss 
påfallande ”modernt” sätt, något som enbart det motiverar en närmare 
granskning. 
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Materiellt kulturarv ställdes ut offentligt av religiösa skäl, successivt 
också av politiska. Templen i den antika världen hade sedan länge fyllts 
av skilda föremål som förvärvats eller skänkts. Offentliga byggnader 
pryddes av trofésamlingar och målningar av berömda fältslag. Redan un-
der hellenistisk tid (323–31 f Kr.) reste medlemmar av samhällseliten som 
turister till berömda platser för att beskåda antikviteter och konstverk. 
Vid denna tid hade också det privata samlandet blivit väl etablerat. De 
hellenistiska kungadynastierna ledde utvecklingen: ptoleméerna i Egyp-
ten samlade särskilt på böcker, medan attaliderna i Pergamon samlade 
såväl böcker som konstföremål av alla slag. Romarna övertog intresset för 
att samla och ställa ut konst från den hellenistiska världen och utveck-
lade både samlandet och utställningskonsten. Under den tidiga republi-
ken (509–367 f Kr.) hade samlandet av skulpturer, målningar och andra 
konstföremål varit en improviserad och slumpartad företeelse. Möjlighe-
ten att komma över krigsbyte av konst i stor skala uppenbarade sig efter 
erövringarna av de etruskiska städerna i Mellanitalien och senare efter 
den romerska expansionen österut till Grekland.

Om dedikation till en helgedom ursprungligen varit det enda accep-
tabla sättet att handskas med erövrade konstverk så blev offentliga ut-
ställningar snart viktiga och åtminstone från och med de puniska krigen 
och framåt helt enkelt självklara beståndsdelar i det offentliga livet. Ka-
talogen över det krigsbyte som fördes till Rom från Syditalien, Sicilien, 
Grekland och Mindre Asien är enorm. Det fördes dit, kommenterar den 
antike författaren Plutarchos, först och främst för att utgöra ett blickfång 
i triumftåg och för att senare dekorera staden. Skulpturer var populä-
rast, särskilt sådana i stor skala, eftersom de lämpade sig väl för religiösa 
tillägnanden. De segrande härförarna (viri triumphales) gjorde först sina 
dedikationer i tempel och helgedomar med åtföljande inskrifter som de-
finierade dem som monument över storstilade segrar. Under det andra 
århundradet f. Kr. började man bygga särskilda minnesmonument, vilka 
gav utökat utrymme för statyer, målningar och andra objekt som erövrats 
från fienden. Ett viktigt led i denna utveckling var uppförandet av den 
s.k. Metellus portik, av politikern och fältherren Quintus Metellus Mace-
donicus på 140-talet f. Kr. Det förefaller att ha varit den första byggnad 
som speciellt ritats i avsikt att visa och ställa ut profana konstverk, i detta 
fall den jättestora bronsgrupp som visade Alexander den store i slaget vid 
Granikos utförd av den berömde grekiske skulptören Lysippos.
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Metellus anläggning blev mönsterbildande: i såväl den allmänna som 
privata sektorn blev konstverk den viktigaste ingrediensen för att pryda 
arkitektoniska strukturer. Marcus Tullius Cicero5 nämner tre byggnader: 
Metellus Portik, Catulus monument och templet till lyckogudinnan Felicitas 
(vilket innehöll en stor samling av de skatter som konsuln Mummius rövat 
från Grekland) som framstående exempel på utställningar. Samtliga var 
offentliga minnesrum betalade med privata medel. Resultatet av trium- 
fatorernas aktiviteter blev att många byggnader hade rika och mycket 
skilda samlingar av konst, ofta kända genom namnen på de berömda män 
som skänkt dem. De viktigaste gåvorna till templen hade i allmänhet nå-
gon relation till kulten, men uppseendeväckande profana arbeten började 
nu också komma in i templen.6

Under republikens sista århundrade (dvs det sista århundradet f Kr.) 
planerades inget offentligt byggnadsprojekt utan att man tänkte på vilka 
konstverk som skulle ingå. Att fältherren Pompejus skapade ett museum 
i portikerna till sin teater var närmast en självklarhet. Kort därpå fyllde 
den högt bildade statsmannen Asinius Pollio sitt Atrium Libertatis med 
hellenistisk skulptur. Atrierna (förrummen) i de ledande familjernas hus 
var vid denna tid att betrakta som ett slags halvoffentliga platser. I Pol-
lios fall utvecklades hans atrium till ett stort museum för kulturföremål. 
Ämbetsmannen och lexikografen Gajus Plinius d.ä. räknar på flera ställen 
i sin Naturalis Historia upp de grekiska skulpturer med vilka mecenaten 
önskade erbjuda besökare ett anslående skådespel:

I Rom finns i Asinius Pollios samlingar (arbeten av Praxiteles) me-
nader, thyiader, karyatider och silener, en Apollon och en Poseidon. 
Vidare finns i Asinius Pollios samlingar verk av skulptören Kefiso- 
dótos, en Afrodite av Skopas, två kandelabrar och två korgbärerskor.7

Ungefär vid denna tid, säger Plinius, publicerade konsuln Marcus Agrip-
pa, en av kejsar Augustus närmaste förtrogna, ett memorandum som före-
språkade nationalisering av alla konstverk.8 Även om detta till en början 
inte fungerade särskilt väl var Agrippas motiv tydliga nog. De sista 75 
åren av republiken hade präglats av hejdlöst rofferi. Som en oundviklig 
reaktion återsändes faktiskt några betydande verk till sina ursprungliga 
hemvister under Augustus regering. Som ett resultat av denna attityd-
förändring blev det svårare och svårare att hitta passande arbeten för de 
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nya byggnader som oavbrutet uppfördes och för ett antal äldre byggna-
der – däribland Saepta Julia, den gamla röstlokalen på Marsfältet – vilka 
nu förvandlats till museer. Inte desto mindre fortsatte man under hela 
kejsartiden att dekorera tempel, offentliga byggnader och platser med 
konstverk av olika slag och ursprung. 

Portiken utvecklades till ett grundelement i kejsartidens stadsplanering. 
Kejsar Augustus bidrog till dess popularitet genom att låta uppföra åt-
skilliga portiker på egen bekostnad. På den en gång öppna exercisplatsen 
Marsfältet kunde man till slut gå från den ena änden till den andra under 
tak. Den ena portiken följde på den andra nästan utan avbrott och fyllde 
ut utrymmena mellan de stora offentliga byggnaderna. Augustus själv 
byggde Porticus Octaviae, vars ruiner kan beskådas i det nuvarande Roms 
s.k. getto. Nära Pompejusteatern lät han uppföra Porticus Ad Nationes, vars 
kolossalstatyer representerade de olika nationerna i världen. En annan 
berömd portik från tiden är Porticus Philippi, byggd av konsuln Marcius 
Philippus, där man kunde beundra utställningar av de senaste exemplen 
på peruker och frisyrer av Roms frisörmästare. I en av de praktfulla bygg-
nader som Agrippa lät bygga, Porticus Vipsania, ställdes kartor över kejsar-
rikets provinser ut. I Porticus Septa exponerades antikviteter och hantverk 
från Fjärran Östern (inklusive Kina). Här visades även naturvetenskap-
liga föremål upp. I Porticus Argonataurum fanns en iscensättning av den 
berömda historien om det gyllene skinnet. 

Portikmotivet fick sin kanske mest anmärkningsvärda tillämpning i 
den serie torg vilken Julius Caesar och flera av de efterföljande härskar-
na anlade för att tillgodose de behov som uppkommit i och med att det 
gamla Forum Romanum successivt blivit alltför begränsat. Dessa torg- 
anläggningar anslöts i färdigbyggt skick med Marsfältets portikbyggnader 
nedanför Quirinalens sluttningar. Ett av de mest magnifika ”museerna” 
från den flaviska epoken, kejsar Vespasianus Forum Pacis (”Fredstorget”) 
9 innehöll många av den störtade föregångaren Neros rövade mästerverk, 
som tidigare stått i dennes palats Domus Aurea. Där fanns också tempel-
skatterna från Jerusalem, tagna under kriget mot judarna åren 62–66, 
däribland den berömda sjuarmade ljusstaken.10 I anläggningens nischer 
och portiker stod överallt berömda konstverk, bland dem grekiska skulp-
turer och målningar med mångskiftande motiv och tematik som kunde 
stimulera betraktaren till fritt associerande och privat estetisk njutning. 
Bildverkens konkreta betydelse hänger samman med kontexten och re-
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ceptionssituationen: samma skulptur ändrar utsaga beroende på utställ-
ningsrum. 

Kejsartidens konst i Rom präglades av klassicistiska formelement och 
ikonografiska stereotyper, övertagna från den grekiska konsten. Dessa 
former och stereotyper fungerade samtidigt som symboler och garanter 
för kulturens fortlevnad. Det medförde å andra sidan också att man nöjde 
sig med en förhållandevis begränsad form och motivrepertoar. En staty 
av Venus kunde vara av samma typ oberoende av om den stod i en helge-
dom, på en teater, i ett badhus, en portik, i ett privathus eller på en grav-
plats. Funktionen var beroende av platsen: i ett badhus kunde gudinnan 
kopplas ihop med såväl vatten (född ur havet som hon var) som med ero-
tik; på en teater kunde hon fungera som skyddsgudinna för staden eller 
kejsarfamiljen; i en offentlig portik eller i ett privathus kunde betraktaren 
beundra skulpturens estetiska aspekter; på en grav slutligen kunde gu-
dinnan symbolisera kvinnliga dygder i allmänhet eller som Venus pudica 
(”den kyska Venus”) anspela på den avlidnas oförvitliga karaktär. 

Många offentliga byggnader och platser utvecklades således till ”mu-
seer” och konstgallerier under imperiet. Ett av dessa var den torgan-
läggning som kallas Augustus forum, vilket utvecklades till ett nationellt  
porträttgalleri. Det blev med tiden utkonkurrerat av det mer spatiösa 
Trajanus forum, där samlingarna fortsatte att växa långt in på 300-talet 
e Kr. Dessa båda offentliga utställningsrum var fyllda av bilder med po-
litisk symbolik som även innefattade en nyordning av det förgångna dvs 
ett sätt att använda historien som politisk propaganda. Caesars forum var, 
enligt den enväldeskritiske poeten Ovidius, en gladare plats än kejsar Au-
gustus anläggning. Framför Caesars tempelgavel fanns en brunnsanlägg-
ning med nereider och förälskade havskentaurer, den övriga dekoren var 
fylld av omkringtumlande eroter. Variationen i bildtematik och den spe-
cifika rumsatmosfären erbjöd de enskilda brukarna av rummen mer eller 
mindre avgränsade ramar för receptionen. Det gällde i ännu högre grad 
för teatrar och offentliga badanläggningar. Från Augustus regering och 
framåt, då det romerska samhället förvandlades från republikansk med-
borgarstat till monarki, utvecklades utställningsformerna i starkt politi-
serande riktning: härskarmakten skulle förhärligas och medborgaren för-
vandlas till undersåte. Detta uttrycktes, som bland andra den tyske bild-
forskaren Paul Zanker så utförligt visat, i all offentlig konst, och formali-
serade i hög grad iscensättningen av konsten i den offentliga sfären.11 
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Konsten i teatrar och badhus 
De flesta kejsartida teatrar var uppbyggda efter principen med en hög 
kulissvägg bakom scenen i två eller tre kolonnprydda våningar (scaenae 
frons). I utrymmena mellan kolonnerna stod statyer av gudar och andra 
mytologiska gestalter, men även av kejsaren och hans familj, ibland även 
av framstående lokala medborgare. Under en föreställning satt kejsaren 
eller den som bekostat framträdandet (sponsor) med sitt följe på upp-
höjda platser (tribunalia). Teaterns bildmässiga gestaltning präglades på 
detta sätt av en politisering som i sig var ett arv från den grekiska teatern. 
Iscensättningen av teaterns bildrum präglades således helt av en mång-
fasetterad interaktion mellan skulpturutsmyckningen, bidragsgivaren 
(kejsare eller ämbetsman), det betraktande ”borgerskapet” och spelet på 
scenen, som besökaren svårligen kunde värja sig emot och som lämnade 
föga över till enskilt betraktande av konsten i sig. 

För badanläggningarna, termerna, gällde en helt annan situation. De 
stora kejserliga termanläggningarna var alltifrån projekteringsstadiet av-
sedda att dekoreras med berömda konstverk och under sen kejsartid, se-
dan kristendomen blivit statsreligion, fördes ytterligare statyer och andra 
konstverk dit från hedniska helgedomar. Termerna utvecklades över ti-
den till veritabla ”kulturhus” med plats för flertalet konstarter. I en sådan 
anläggning tedde sig betraktandet av konstverk helt annorlunda än på te-
atern. Här var inte besökaren hänvisad till en viss plats, utan kunde röra 
sig fritt. En del av bildverken var uppställda i de stora hallarna och kunde 
betraktas från alla sidor. I de stora kejsartermerna fanns även ”visnings-
väggar”, där skulpturerna stod uppställda efter vissa motiviska scheman. 
De höjde sig ofta bakom anläggningens stora simbassäng och speglade sig 
i vattnet. De många nakna skulpturkropparna med sina klassiska ideal-
former kunde på så sätt även fungera som förebilder för vad den grekiske 
läkaren Galenos menade var en sund själ i en sund kropp!

De som utformade utställningsrummen tog hänsyn till hur besöka-
ren påverkades av den fysiska dispositionen men även till vederböran-
des ”psykiska beredskap” och inställning. Omvänt var besökaren, med 
utgångspunkt i sin kulturella erfarenhet, vid beträdandet av ett bestämt 
bildrum inställd på en viss atmosfär som länkade tankar och känslor i en 
bestämd riktning. Man kan säga att det fanns en viss receptionsberedskap 
hos brukaren inför de skilda bild- och utställningsrummen. De stereo-
typer som styrde utformningen av den offentliga, ofta propagandistiska, 
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utställningsverksamheten ledde till att iscensättningar i den privata sfä-
ren fick betydligt friare och kanske för betraktaren mer lyckade sidor.

Den privata sfären
I skildringar av skilda epokers kulturer skiljer man vanligtvis mellan det 
offentliga och privata rummet. Även om det ibland kan leda till felaktiga 
slutsatser om vad som är offentligt och vad som är privat är det ett sätt 
att försöka strukturera en verklighet som naturligtvis även påverkas av 
våra egna föreställningar och erfarenheter. I vår tid är den privata bosta-
den förbehållen familjen och den närmaste vänkretsen och åtnjuter t.o.m 
rättsligt skydd. Romarnas ”privata sfär” var annorlunda strukturerad. 
Till en välbärgad familj hörde dess slavar och frigivna och deras familjer. 
Familjens hus var uppdelat i olika områden, från det halvoffentliga atriet 
till de rum som var strikt förbehållna nära vänner och familjen. Åtskillna-
den mellan det offentliga och privata fältet spelade en särskild roll i den 
romerska kulturen. I den romerska livsstilen hade det under inflytande 
från hellenistiska levnadsformer redan under 100-talet f Kr överförts en 
indelning av livet i offentlig verksamhet (negotium) och privat verksam-
het (otium), lysande skildrat bl a i skalden Propertius diktning. Denna 
periodisering av vardagslivet visade sig tydligt i en rumslig åtskillnad, vil-
ken ledde till en bestämd föreställning om ett kulturellt sett anspråksfullt 
boende. 

Bostadsrummen definierades som platser där man ägnade sig åt livets 
mer angenäma sidor. Dit hörde även en bildvärld som på olika sätt för-
kroppsligade och tematiserade en kulturellt högvärdig (läs: grekiskin-
spirerad) kulturvärld. En häpen eftervärld kan studera detta bl a i pri-
vathusen i medelklasstäderna Pompeji och Herculaneum. Det är viktigt 
att påpeka att de målningar som nu beundras i Pompeji eller på olika 
museer sällan stod i direkt förhållande till betraktarens konkreta livssi-
tuation, utan utspelades i mytens eller sagans fjärran värld. Som redan 
nämnts var privathusets förhall (atrium) hos välbärgade familjer eller in-
flytelserika män halvt offentliga platser. Förmiddagens mottagningar för 
klienter, dvs personer i beroendeställning till husfadern, gav möjlighet 
att exponera allehanda föremål och bilder som uttryck för familjens bety-
delse i historia och samtid. I Pompeji kan vi studera hur detta förhållande 
förändrades under intryck av en mer helleniserande livsstil. Nya bildrum 
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och kolonnhallar gav utrymme åt en mer fantasifull bildvärld av diony-
sisk och erotisk karaktär. 

Det välbärgade samhällsskiktets hus var fyllda av bilder. Inte bara väg-
garna, utan även innertaken var bemålade eller stuckdekorerade, golven 
framför allt i de senare husen var belagda med mosaiker. Därtill kom 
skulpturer, draperier, mattor och möbler med skilda bildmotiv. Det s.k. 
Vettiernas hus i Pompeji är ett välkänt exempel på en relativt välbeva-
rad totalinstallation, som kan få ett modernt museum för samtidskonst 
att blekna. Vad tjänade då detta bildöverflöd för syfte, där brukaren 
inte hade möjlighet att vila ögonen från konst i något enda skrymsle?  
Uppenbarligen handlade det om att omge och omsluta brukaren av dessa 
rum med en bildvärld som framkallade en speciell atmosfär. Bilderna i 
de angenäma och luxuöst utformade rummen skulle sätta betraktarens 
visuella fantasi i rörelse och framkalla ljuva och bukoliska stämningar. 
Särskilt ofta finner man bilder av lyckliga dionysiska par.	Samtidigt finns 
det många tolkningsmodeller för hur dessa rum fyllde olika funktioner 
beroende på husägarens ambitionsnivå. Den gamla funktionen med my-
tologiska anspelningar på personliga erfarenheter och situationer som 
uppdragsgivaren anspelade på fanns naturligtvis kvar i vissa fall. Under 
senrenässansen och barocken blev detta återigen högsta mode för upp-
dragsgivare och arkitekter.12

Hadrianus villa
Hadrianus är utan tvekan den kejsare som tydligast påverkades av det 
hellenistiska arvet från bl a Alexandria och Pergamon. Han ville både 
återuppliva klassicismen som djupt försvagats under de Flaviska kejsarna 
och fullfölja den politiska och sociala utvecklingen från företrädaren Tra-
janus. Den kulturella produktionen behövde en pånyttfödelse av råmate-
rial ur det förflutna. Den alexandrinska universella matrisen passade bra 
ihop med den hadrianska tidens visuella och estetiska anspråk.

Från 118 e. Kr initierade Hadrianus utanför staden Tivoli nära Rom ett 
kejserligt residens, där han rekonstruerade platser, monument, konstverk 
som han beundrat på resor eller fälttåg i imperiet. Denna Villa Hadriana 
formades till ett mikrokosmos av minneslagring, som sammanfattade en 
hel civilisation genom ett antal heterogent simulerade exempel i tid och 
rum: en eucosmia av imperiet som framkallade en kulturell koinè. Assi-
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mileringen av orientaliska element vidgade perspektivet ytterligare. Det 
var naturligtvis tidens emblematiska platser och byggnadsverk som lå-
nade sina drag till detta arkitektoniska världskulturmuseum, bl a Cano-
puskanalen i Nildeltat; stoa poikile i Athen; tempeldalen i Thessallien . 
Anläggningen innehöll också utomvärdsliga referenser, som poesins be-
skrivningar av dödsriket med mera.

Vid sidan av att härbärgera en de största samlingarna av skulpturer 
och målningar från antiken, konstituerade sig villakomplexet således 
som ett museum av platser och byggnadsverk från skilda orter och epo-
ker, formellt citerade i grekisk stil eller, ännu oftare, återskapade som en 
veritabel encykopledisk manual över byggnadsstilar. De flesta av de nya 
strukturer som tillkommit i romersk arkitektur är flitigt representerade: 
absid, valvbåge, attika, balkong, kragsten, exedra, nisch, piedestal, podi-
um, terrass och valv. Ett formidabelt arkitekturmuseum med andra ord, 
som flitigt konsulterades under de följande epokerna. 

Villa Hadriana kan ses som en arketyp för samlingsmuseet, inte så 
mycket i kraft av sin förstfödslorätt utan för pregnansen i modellen och 

Hadrianus Villa i Tivoli, 118-133 e Kr. Den s.k. marina teatern.
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styrkan i dess anomali och exceptionalitet. Anläggningen kan också sägas 
utgöra det slutgiltiga legitimerandet av den romerska vanan att samla. 
Samlande hade nämligen fram till republikens slut i huvudsak betraktats 
som en moraliskt tveksam och ”oromersk” verksamhet.

Hadrianus privata utställningsrum
Det fanns en starkt personlig eller självbiografisk, rent kontemplativ 
dimension i delar av utställningsarrangemangen. Den s.k. teatro ma-
rittimo, runt vilken alla delar av palatset kretsade, med den runda ön i 
vilken villans skilda typologiska element (peristyl, trädgård, triclinium, 
bibliotek, bad) fanns med som miniatyrer och komponerad i ett märkligt 
krökt mönster, utgjorde ett miljökomplex i ett kanske lätt självironiskt 
koncept, avgränsad av en circulär kanal som hav och nåbar via små rör-
liga gångbroar. Vid komplexets västsida fanns en teaterformad vägg, dvs 
trappsteg i avsatser. På ett stort antal trappsteg var byster avbildande kej-
sarens favorit, den grekiske ynglingen Antinoos, uppställda. Här fanns 
uppenbarligen också ett genialt utformat minnesrum, där det viktigaste 
utställningsobjektet var Antinoos själv. Den unge mannen hade år 130 
drunknat i en av Nilens kanaler (ordet kanop har den dubbla betydelsen 
kanal och fornegyptiskt gravkärl), en incident som redan under antiken 
givit upphov till spekulationer och mytbildning.13

Monumentvårdens begynnelse
Hur tog romarna hand om och bevarade sina offentliga samlingar? De 
unika och dyrbara föremålen var ju ofta utlämnade åt huliganer, eldsvå-
dor, väder och vind. Vissa konstverk var också mycket omtyckta av all-
mänheten, som t.ex. Apoxyomenos (”Skraparen”) av Lysippos. En möj-
lighet att att få någon uppfattning om romarnas attityder är att undersöka 
hur det maskineri såg ut som administrerade och vårdade den offentliga 
konsten. 

Under republiken var kulturvården notoriskt ineffektiv; det är ytterst 
tveksamt om det alls existerade något utarbetat system för att handskas 
med den offentliga konsten. De ämbetsmän som bar titlarna censorer och 
aediler ansvarade för innehållet i stadens gamla helgedomar och offent-
liga byggnader. De delade sinsemellan på ansvaret att se efter offentliga 
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samlingar, ibland med hjälp av andra magistratspersoner och extraordi-
nära utnämningar. Undantagna var vissa triumfmonument, vilka genom 
arv förblivit i privat ägo; Bellona-templet och Basilica Aemilia på Forum  
Romanum är ett par exempel på detta. Beträffande det krigsbyte som 
fanns inne i dem, så hade noggranna listor gjorts upp vid tiden för trium-
fen och dessa listor bevarades i censorns arkiv.

Det av censorerna administrerade kontraktsarbetet var tungrott och 
klumpigt och saknade kontinuitet, och vissa perioder var tillståndet helt 
kaotiskt. Det dagliga arbete som sköttes av aedilerna fungerade betydligt 
smidigare. Många aediler var dock uppenbarligen mer intresserade av de 
politiska vinster som kunde tänkas bli resultatet av arbetet än av själva 
föremålen. Någon egentlig åtskillnad mellan sakral och profan konst gjor-
des inte. Censorerna hade ansvaret för att katalogisera och distribuera  
res sacrae, dvs de heliga föremål som fanns i templen. Vi finner dem t ex 
sysselsatta med att distribuera guldvaser som donerats av kung Antiochos 
till olika tempel. De flyttade också skulpturer från tempel under vissa om-
ständigheter. Plinius d.ä. berättar hur en skulptur av Spurius Cassius flyt-
tades från Tellustemplets område och smältes ned. 

Censorerna upprättade och underhöll också inventarieförteckningar 
över byggnaders innehåll. (Vid ett tillfälle under puniska kriget fick folk-
tribunerna överta detta ansvar efter en folkomröstning.) Vid republikens 
slut hade arbetet med att katalogisera det ofta högst varierande innehål-
let blivit mycket omfattande. Enligt Plinius så hyste t.ex. enbart Venus 
Genetrix tempel en staty av Kleopatra, en samling mynt och juveler och 
målningar av grekiska mästare både inne och utanför själva tempelbygg-
naden. Samlingar av gemmer och kaméer skänktes till templen tillsam-
mans med glasföremål och andra ting. Naturhistoriska föremål tycks ha 
varit sällsynta; de föregivna betarna av det kalydoniska vildsvinet som så 
småningom hamnade i Bacchustemplet i Caesars trädgårdar är ett un-
dantag. Aedilerna hade allmän uppsikt över offentliga byggnader, vilket 
förefaller betyda det dagliga underhållet och uppsynen över vaktperso-
nalen (aiditui) som vaktade templen och deras innehåll. Encykloped-
isten Varro återger ett möte mellan sådana kustoder från Tellustemplet 
och den ansvarige aedilen (i modernt språkbruk alltså stadsantikvarien). 
Dessa aiditui var ofta statliga slavar. Det går att urskilja två klasser av 
dem: dels de som praktiskt taget bara öppnade dörrar, dels de som hade 
mer ansvarsfulla plikter. 
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Olyckligtvis vet vi mycket litet om romarnas metoder för att arrang-
era och katalogisera antikviteter. Censorn Publius Servilius Vatia är känd 
för att ha gjort noggranna inventarielistor över krigsbyte, inkluderande 
måttangivelser, beskrivningar och bevarandeskick.14 Förmodligen lik-
nade förteckningarna dem som bevarats från Grekland, t ex. från Delos. 
Vissa av dessa liknar i överraskande stor utsträckning sentida museiför-
teckningar (en guldstatyett utan armar och ben, en bronsskål utan botten, skålar 
som inte är äkta, och en ko som saknar sitt vänstra horn).

Curatorskollegierna 
Mot det omvälvande slutet av republiken hade också det administrativa 
läget för konst och offentliga samlingar blivit mycket kaotiskt. Vid den 
tiden övertog Caesars arvtagare Octavianus (Augustus) själv ansvaret 
för ett förnyelseprogram och övertalade sin vän Agrippa att som aedil 
ta ansvaret för särskilda sysslor, däribland uppsikten över den offentliga 
konsten. Det var Agrippa som tog initiativ till att omvandla vallokalen 
Saepta Julia till ett slags historiskt museum. I sin entusiasm över detta 
publicerade han sitt berömda memorandum om statens övergripande 
ansvar också för större privatsamlingar. Augustus långsiktiga lösning för 
offentliga arbeten och byggnader var inrättandet av flera specialiserade 
ämbetsverk, s.k. curatorskollegier. Det tredje, som inrättades relativt sent 
under hans regering (mellan 11 och 14 e Kr.), var kollegiet för offentliga 
byggnader och helgedomar. Detta historiens sannolikt första riksantikva-
rieämbete övertog nu de uppgifter som censorer och aediler tidigare haft 
på området.

Vi vet förhållandevis litet om det faktiska arbete som utfördes av de 
nya myndigheterna. Det anses allmänt att två curatorer delade på sysslor-
na: en hade ansvaret för helgedomar medan den andra skötte de profana 
byggnaderna. Det fanns sannolikt en tämligen stor stab; vi hör talas om 
subcuratorer och andremän. Curatorsämbetet hade från början inrättats 
genom utnämnanden i senaten, men kom så småningom att ligga direkt 
under kejserlig kontroll. Kejsar Titus tog t.ex. själv över arbetet med att 
dekorera templen efter den stora eldsvådan år 80 e Kr och Domitianus 
tog hela organisationen i egna händer. Vi känner till namnen på en rad 
curatorer, men är dåligt informerade om deras kvalifikationer för ämbe-
tet. Historikern Suetonius berättar anekdotiskt att Aulus Vitellius (den 



26	■ lennart	palmqvist

senare kejsaren) bar sig mycket illa åt under sin tid som curator, bl.a lät 
han plundra en del tempel på deras dyrbarheter och bytte ut guld och sil-
verföremål mot tenn och bly.

En komplicerad fråga är än så länge relationen mellan administratio-
nen av större kejserliga byggnader och offentliga arbeten i allmänhet, 
mellan opera Caesaris och opera publica. I inskrifter omtalas lägre tjänste-
män som arbetade direkt för kejsaren. Hur som helst så tycks verksam-
heten ha fungerat (det fanns en liknande uppdelning beträffande konst-
samlingar). Under Antoninus Pius nämns en ”procurator för statyer och 
målningar” och under Commodus hittar vi en procurator a pinacothecis (för 
tavelsamlingar). Detta var en period när man visade stort intresse för 
nationella samlingar i allmänhet vilket framgår både av myntbilder och 
skriftliga källor. 

 Den omorganisation som genomfördes under det tidiga 300-talet kas-
tar en smula ljus över hur det varit tidigare. En curator statuarum nämns 
för första gången 335 e Kr som underställd praefectus urbi (Roms stads-
prefekt). Det har föreslagits att detta ämbete tillskapades år 331, då tjäns-
ten som curator aedium sacrarum (”tempelantikvarie”) drogs in av kejsar 
Konstantin och ärendena delades upp mellan en consularis operum maximo-
rum (ungefär motsvarande ”minister för större offentliga arbeten”) och 
en consularis statuarum. Reformen kan sättas i samband med Konstantins 
order om en slutlig inventering av tempelskatterna, utförd av den siste 
curatorn för att i framtiden administreras av stadsprefekten via antikva-
rien för skulptur, som var ansvarig för omorganisationen och bevarandet 
av nationalsamlingarna. Det är ganska avslöjande att det enda nya ämbe-
te som tillskapades genom reformen var just curator statuarum. Det visar 
skulpturens enorma dominans över andra konstarter, sett med romerska 
ögon.

Från åren 331-333, då Sextus Anicius Paulinus var stadsprefekt, härrör 
de tidigaste referenserna till flytten av skulpturer från (hedniska) helge-
domar till allmänna bad och andra offentliga platser; Paulinus lät särskilt 
utsmycka baden på Aventinen. År 365 fick Caracallas termer en stor sam-
ling skulpturer på order av kejsaren via stadsprefekten. Snart blev hela 
”den helgade innerstaden” (sacra urbis) själv ett slags museum, och beva-
rande var temat för åtskilliga kejserliga edikt.

För att summera det lilla vi vet om administrationen av konstsam-
lingarna under kejsartiden, så låg det allmänna ansvaret hos curatorerna 
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för offentliga arbeten, av vilka en hade ansvaret för allmänna byggnader 
och den andre för helgedomarna. Dessa curatorer och antikvarier arbe-
tade under en fast kejserlig kontroll som hela tiden utökades, medan de 
mycket stora kejserliga samlingarna som t ex Augustus forum eller Forum 
Pacis sköttes separat. Det finns en antydan om att stora specialiststaber 
växte upp under årens lopp. Så vitt vi vet så fungerade systemet utmärkt 
utom i särskilda kristider.Hos Plinius finns något bevarat av statistiken 
från det censorskapet och det har framförts att han troligen har använt 
sig av de officiella årliga inventarieförteckningarna som en källa för sina 
beskrivningar av konstverk. Vid andra tillfällen var omständigheterna så-
dana att särskilda åtgärder var påkallade för att katalogisera och granska 
skattkammaren.

Jag har hittills inte behandlat skötsel och konservering av föremålen. 
Förekomsten av ett hyfsat effektivt maskineri förutsätter att den allmän-
na översynen av samlingarna var något så när tillfredsställande. Det fanns 
stabila lås på dörrarna och curatorerna tog sitt arbete på allvar. Proble-
met är att få reda på hur genuint intresset var för samlingarna och vilken 
expertis som stod till förfogande för dem som hade ansvaret. Dessa båda 
faktorer utgör ju själva grunden för god kulturminnesvård. Självfallet 
skulle vi vilja veta hur stor kunskap det fanns om konstnärlig teori, och 
vilka praktiska färdigheter det fanns för konservering av konstföremål. Vi 
vill också gärna veta mer om hur pass intresserade romarna var av utställ-
ningsfrågor, design, museiförhållanden och så vidare. Det är inga lätta 
frågor, men de är alla värda mer uppmärksamhet.

Noter
  1  Redan Hegel ansåg att det fanns ett tydligt samband mellan konst, religion och 

filosofi vars uppgift var att synliggöra det gudomliga, G.W.F. Hegel, Vorlesungen 
über die Ästhetik,1-3, Frankfurt a.M.1979, 7-8. Detta samband mellan represen-
tation, känslomässig respons och transcendent upplevelse finns väl illustrerad i 
latinska texter. 

  2 Se t.ex. W. Kemp, Der Betrachter ist im Bild. 1985; Jas Elsner, Art and the Roman 
Viewer: The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity, Cambrid-
ge 1995, den senare med en utmärkt och omfångsrik bibliografi. Intressant är 
även Robert S. Nelson, ed., Visuality Before and Beyond the Renaissance:Seeing as 
Others Saw, Cambridge 2000.
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  3 Winckelmanns roll har i senare forskning ifrågasatts och anses snarast ha varit 
den ’lärde rådgivarens’ enligt t ex Agnes Allroggen-Bedel, ’Die Antikensamm-
lung in der Villa Albani zur Zeit Winckelmanns’, H. Beck & P. C. Bol, Antike 
Kunst und die Epoche der Aufklärung, Berlin 1982, 290. 

  4 Vitruvius, de Architectura, 6.4.2; 6.7.3.
  5 Verr. II,4,57,126 och de lege agraria, 2,61 ett var ett monumentum deorum immor-

talium och det andra ett ornamenta urbis.
  6 Plutarchos, Pompejus 28.
  7  Plinius encyklopedi, Historia Naturalis, innehåller spridda referenser till konst-

verk och deras placering och har uppskattats av forskare sedan renässansen. 
Plinius (33,3) skriver: eftersom Asinius Pollio kände en stark lidelse för konsten vil-
le han att även andra på samma sätt skulle få se hans samlingar. I dem finns verk av  
Arkesilas kentaurer bärande på nymfer, av Kleomenes thespiaderna, av Heiniochus en 
Okeanus och en Zeus, av Stefianos appiader, av Tauriskos från Tralles hermeroter, en 
Zeus Euxeinos av Papylos, lärjunge till Praxiteles, en bild av Zethos och Amfion, och 
ur ett och samma block Dirke med tjuren och repet (farnesiska tjuren i Neapel) verk av 
Apollonios och Tauriskos som hämtats från Rhodos etc.

  8 Plinius, Naturalis historia, 35,26.
  9 Prokopius, Galliska kriget, 8, 21.
10 Josephus Det judiska kriget 7, 158-62.
11 Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 1987. Se även Tonio 

Hölscher, Staatsdenkmal and Publikum. Vom Untergang der Republik bis zur Festi-
gung des Kaisertums in Rom, Konstanz 1984.

12 Ett synnerligen väl genomfört antikinspirerat utställningsprogram från ba-
rocken som fortfarande kan beskådas är ’Salone’ i Casino Nobile i Villa Borg-
hese där renoveringsarkitekten Antonio Asprucchi på ett genialt sätt återgivit 
barockens uppfattning om antikens välstånd och överflöd.

13 Se Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, 1951.
14 Cicero Verr. 2,1, 21
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2.

KULTURARVETS	NYGAMLA	KAMMARE

renässansens	rom	och	florens

Någon gång i april 1485 gjordes en arkeologisk upptäckt i Rom som satte 
hela stadens humanistiska etablissemang i gungning. För en tid gav den 
konkret form åt de entusiastiska antikbeundrarnas kulturella förvänt-
ningar. Nära Via Appia, på en plats som inte utan anledning kallades  
fondo statuario (ung. ”statysumpen”), påträffade några murare, inhyrda 
från Lombardiet, en sarkofag innehållande kroppen av en ung flicka, mi-
rakulöst välbevarad. 

[...] i en marmorsarkofag hittades liket av en flicka, som varken sak-
nade näsa eller panna, varken läppar, tänder eller tunga och vars hår 
var särskilt framträdande eftersom köttet torkat under de 1700 år sar-
kofagen legat i jorden [...]1 

Det bestämdes omedelbart att sarkofagen med innehåll skulle transpor-
teras till Campidoglio (Kapitolium) och ställas ut al pubblico på Konserva-
torspalatsets gård. Kroppen av den unga kvinnan, som var insmord med 
en blandning av balsam, cederolja och terpentin, gjorde ett djupt intryck 
på besökarna. Man började till och med att försöka gissa vem det kunde 
vara. Humanisten och antikvarien Pomponio Leto (1425–98) föreslog att 
det kunde röra sig om Ciceros dotter Tullia. Entusiasmen över upptäck-
ten spred sig till hela Roms befolkning och det blev en veritabel mass-
vandring upp till Kapitolium. Men allt detta varade endast några dagar, 
kontakten med luften var katastrofal. Kroppen började svartna och ruttna 
och påve Innocentius VIII beslöt att det var dags att åter begrava liket.

Händelsen gav upphov till åtskilliga kommentarer och beskrivningar 
bland de lärde i Rom. Jag vill här försöka ge en bakgrund till hur det 
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kunde komma sig att Kapitolium och Konservatorspalatset redan 1485 
uppfattades som den självklara platsen för att ställa ut ett arkeologiskt 
fynd för allmänheten. I motsats till den rådande uppfattningen bland 
museihistoriker, dvs att det historiska museet är ett 1800-talsfenomen, 
hävdar jag att det finns uppenbara skäl att betrakta Konservatorspalaset i 
Rom som ett historiskt museum redan under renässansen.2

Den idéhistoriska bakgrunden – humanisterna
Samtidigt som renässanshumanisterna strävade efter att utveckla sin 
förståelse för de klassiska byggnadernas funktion och ursprung, accele-
rerade förstörelsen av de till hälften begravda ruinerna i takt med den 
ökande byggnadsverksamhet som renässansen gav upphov till. Rom var 
en stad vars förflutna i materiell mening fullt ut stödde det nuvarande. I 
ett berömt brev till påve Leo X, skrivet av hovmannen och litteratören  
Baldassare Castiglione på begäran av hans konstnärsvän Raffaele Sanzio, 
bättre känd som Rafael, beklagar sig avsändaren över att så många monu-
ment och byggnader hade försvunnit till och med på den korta tid (min-
dre än tolv år) som han befunnit sig i Rom. Leo svarade med att göra Ra-
fael till Roms överantikvarie och ge honom uppdraget att bygga Peters-
kyrkan, och gav honom samtidigt instruktioner om att undvika onödig 
förstörelse.3 Hur ofta de antika ruinerna än plundrades av skattsökande 
cavatori eller bebyggdes av kardinaler och påvar så var de emellertid allt-
för omfattande för att kunna ignoreras. 

De gigantiska måtten hos det romerska imperiets byggnader kontras-
terade skarpt mot den medeltida by som Rom hade blivit. Deras närvaro 
utgjorde en otvetydig påminnelse om samtidens kraftlöshet i jämförelse 
med den antika epokens storslagenhet. Samtidigt antydde deras förstö-
relse att man inte enbart kunde lita till människans prestationer för att 
motstå tidens förgänglighet. Denna litet nostalgiska och moraliserande 
stämning utmärker öppningssidorna i De varietate fortunae – en dialog om 
lyckans växlingar som påbörjades 1431 och överlämnades till påve Niko-
las V år 1448 av författaren och krönikören Poggio Bracciolini (1380–1459). 
Däri beskrivs hur Poggio rider runt bland ruinerna tillsammans med en 
kollega från det påvliga sekretariatet och lamenterar över hur det gyllene 
Rom, som till exempel Vergilius beskrivit det, förfallit till oigenkännlig-
het även för stadens egna invånare. Den kapitolinska kullen, en gång cen-
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trum för det romerska imperium inför vilket hela världen darrat, dit så 
många kejsare stigit upp i triumf, ligger nu öde och förstörd. 

Trots nostalgin och den stundtals moraliserande tonen innebar Pog-
gios dialog något helt nytt. Han inkluderade nämligen detaljerade be-
skrivningar av antika tempel, bad, triumfbågar, pyramider, teatrar, am-
fiteatrar, portar och andra klassiska monument. Viktigt är också att han 
lämnat den magiska och fantastiska attityd som utmärker de medeltida 
Mirabiliabeskrivningarna av sällsamheter i Rom. Istället betraktar han 
ruinerna som viktiga spår av en förgången civilisation, sedan länge bort-
glömd men möjlig att återupptäcka genom antikvarisk undersökning. 

Poggio inkorporerade två för tiden nya metoder i sin skrift, dels ett 
stringent bruk av primärkällor, dvs klassiska texter som ingenjören 
Frontinus skrift om Roms vattenförsörjning, De aquis Urbis Romae (Pog-
gio hade själv återfunnit ett manuskript av Frontinus arbete i klostret 
Montecassino), dels av epigrafiskt material, dvs inskrifter i komplett och 
fragmentarisk form. Han hade börjat sammanställa en volym med in-
skrifter som han kopierade från antika monument. Där uttrycker han sin 
förvåning över att intelligenta människor som den lärde 1300-talspoeten 
Petrarca kunde vara så påverkade av folkliga föreställningar att de trodde 
att pyramiden vid Porta Ostiense var ”Remus grav”, när den tillhörande 
inskriften tydligt angav att den uppförts åt den romerske ämbetsmannen 
Gaius Cestius. Genom sådan flit blev Poggio en pionjär när det gällde att 
på ett historiskt korrekt sätt kartlägga den antika stadens topografiska 
verklighet.4

Beskrivning, insamling och utställning av kulturarvet 
Då påven Eugenius IV år 1443 återvände till Rom efter nästan tio års 
exil i Avignon åtföljdes han naturligt nog av sin handsekreterare, Poggios 
kollega Flavio Biondo (1392–1463). Biondo kom att bli tidens mest pas-
sionerade utforskare av antikens Rom. För honom representerade stadens 
ruiner inte endast en förstörd civilisation utan också ett ovärderligt visuellt 
källmaterial för att återerövra den romerska kulturen, Roms historia och 
förlorade identitet. Han uttryckte detta i sin bok Roma instaurata, påbör-
jad 1446. Vad som fick honom att skriva detta verk var, som han säger 
i förordet, att han insåg att det inte endast var ”den okunniga massan” 
utan även de s k lärde som skymfade lämningarna av de klassiska byggna-
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derna med falska och barbariska namn. Resultatet var allvarligt, hävdade 
han, eftersom dolt i dessa strukturer fanns det Rom som en gång varit 
”beskyddare av snille, dygdernas förebild, modell för berömmelse och ära 
etc kort sagt ursprunget till allt det goda i denna världen”.	5

Arkeologi blev medlet att möjliggöra den humanistiska visionen, att 
ur det förgångna återerövra det antika Roms visdom och kraft. Korrekt 
identifikation och klassifikation av de antika byggnaderna var i detta 
hänseende helt avgörande. Det som utgör kärnan i Biondos arbete är en 
ämnesmässigt ordnad beskrivning av portar, obelisker, bad, teatrar, amfi-
teatrar, cirkusar, kolonner och andra monument, där hans ambition inte 
endast är att beskriva och identifiera dem utan också att förklara deras 
funktion. När han diskuterar teaterns arkitektoniska utformning går han 
också igenom de viktigaste elementen i den klassiska utformningen av 
tragedin, komedin och pantomimen. Metodologiskt var Biondo ett fö-
redöme långt in på 1600-talet och många humanister följde upp hans ar-
bete bland annat genom att systematiskt samla inskrifter.6

I den av Pomponio Leto instiftade Accademia Romana förenades en rad 
betydande konstnärer och andra intellektuella av sitt hängivna intresse 
för den klassiska antiken och arkeologin. Att samla antika inskrifter, 
skulpturer, bronser, mynt, medaljer och gemmer blev en passion för le-
damöterna och deras vänner. Vid 1500-talets början fanns det knappast 
någon kultiverad kardinal som inte dekorerade sin trädgård med antika 
skulpturer eller sitt arbetsrum med andra passande antikviteter. På en 
nivå representerar sådant samlande endast den fashionabla smaken, på 
en annan tyder det också på en insikt om dessa föremåls autenticitet som 
källor till kunskap om den klassiska kulturen. Mynt fungerade som hjälp 
vid identifiering av skulpturer och redan vid 1500-talets början var nu-
mismatik och epigrafik självständiga discipliner.

En annan påvlig sekreterare var Leon Battista Alberti (1404–72). Lik-
som Biondo och Poggio kom han till kurian i Rom 1443. Albertis högt 
utvecklade förståelse av funktionen och formgivningen av Roms klassiska 
byggnader utgick från hans studium av Vitruvius De architectura, vars text 
Poggio hade återfunnit under sina resor i Schweiz år 1414. Även om Vit-
ruvius inte hade varit helt okänd under medeltiden, blev hans arkitek-
turteori uttolkad på allvar först av Alberti, som både var utövande arki-
tekt och hade möjlighet att studera en del av de beskrivna monumenten 
på plats. Dessutom nöjde sig Alberti inte bara med att förstå det antika 
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Rom, utan ville liksom Biondo restaurera staden. Resultatet blev ett stor-
slaget arbete om tio böcker. De re aedificatoria ”Om byggnadskonsten”, 
som presenterades för Nicolas V år 1452. 

Albertis och Biondos inställning, att se ruinerna i det antika Rom som 
en källa både till estetiska värden och som strukturella förebilder till sam-
tida byggnadsverksamhet, följdes upp av flera påvliga arkitekter som Bra-
mante, Rafael och Giuliano da Sangallo, den sistnämnde mätte bl a upp 
Colosseum år 1513. Vid 1500-talets början hade tre generationer huma-
nister, konstnärer och arkitekter åstadkommit en avsevärt ökad förståelse 
av Roms klassiska byggnader och monument genom att kliva omkring 
bland ruinerna, mäta och teckna av, jämföra med relevanta texter och ge-
nom att använda sitt ackumulerade vetande. Ett påtagligt resultat av de-
ras mödor var att termeanläggningarna framgent kom att uppfattas som 
bad och inte som palats. Ett annat var att Colosseum, som under medel-
tiden antagits vara ett tempel, nu blev rätt uppfattat. Ryttarstatyn i brons 
av kejsar Marcus Aurelius framför Lateranen, som medeltida romare va-
rit övertygade om föreställt den segrande kristendomens genomdrivare 
kejsar Konstantin, tillskrevs nu en rad nya identiteter. Den korrekta iden-
tifikationen gjordes på 1470-talet, tack vare det forskningsarbete som be-
drivits av humanisten Bartolomeo Sacchi, kallad ”Platina”(1421–81).

De romerska humanisternas starka betoning av de tidlösa aspekterna 
av det antika Rom stod i bjärt kontrast till den florentiska humanistiska 
traditionen. För florentinare som Leonardo Bruni (1370–1444) och Niccolò 
Macchiavelli (1469–1527) var historisk analys av de politiska krafter som 
styrt utvecklingen i republikens Rom avgörande för att kunna härleda 
vilka lagar som styr politiskt beteende. För dem representerade republi-
ken, inte den i deras ögon degenererade kejsartiden, höjdpunkten i Roms 
storhetstid.7 Macchiavellis historiesyn var starkt påverkad av de antika 
romerska historieskrivarna Livius och Polybios där republikens med-
borgaranda och medborgardygder var nödvändiga aspekter av det ideala 
samhället. Ur det perspektivet fanns ingen plats för något intresse för de 
materiella resterna av kejsartidens kulturarv, som enbart representerade 
njutningslystnad och dekadens.

I Rom, där den påvliga aspirationen på politisk hegemoni under från-
varon av en kommersiellt baserad ekonomi, hade betydligt mer gemen-
samt med kejsarnas Rom, stod de republikanska idéerna inte högt i kurs. 
Man kan till exempel jämföra de skilda uppfattningarna om Brutus som 
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tyrannmördare eller ej i Florens och Rom och historien om Michelangelos 
halvfärdiga Brutusporträtt8 är ett fascinerande vittnesmål om detta. Det 
kunde till och med hända att adelsmän som Stefano Porcari blev förvi-
sade från Rom för sina tal i Brunis anda om libertas civium, mot varje form 
av tyranni, i mitten av 1400-talet.	Detta kan i viss mån också förklara var-
för Romhumanisterna avstod från historiskt-politiskt inriktade analyser, 
beroende som de trots allt var av påvemaktens beskydd. Ritual, ceremoni 
och mytologiserade historiebilder blev i stället de medel genom vilket det 
antika kulturarvet skulle återinträda i det allmänna medvetandet och den 
20 april 1483 återinfördes den antika romerska seden att fira Palilia (eg 
Parilia), dvs ”födelsedagen” för Roms grundande. Första gången bestod 
festivalen endast av ett tal av någon ur humanisternas brödraskap följt 
av en bankett. Men redan 1501, när ceremonin flyttat till Kapitolium, 
deltog såväl senatorn, Conservatori, och andra civila ämbetsmän, liksom 
medlemmar av den påvliga kurian. Påvekören sjöng till mässan i Santa 
Maria in Aracoeli, medan banketten ägde rum i Konservatorspalatset där 
musealiseringen av Roms historia redan pågått i några decennier.

Påvarna som museibyggare
Det är särskilt tre påvar som på olika sätt initierat byggandet av muse-
erna på Kapitolium och utformningen av själva platsen. Det är viktigt att 
uppmärksamma att detta sker som ett mycket medvetet led i att ge reno-
vatio Imperii och renovatio Romae ett visuellt uttryck och samtidigt skapa 
popularitet och prestige åt den vacklande påvemakten. Nicolas V inleder 
den verksamhet som skall återge Rom dess forna kejserliga glans genom 
nya centrala platser där makten och det historiska arvet kan exponeras 
publikt för medborgarna i en tilltalande form. I första hand satsas på en 
upprustning av Kapitolium, senare på Vatikanen. Under antiken hade 
Kapitolium varit en religiös och politisk centralpunkt (Caput Mundi). Där 
var det viktiga Jupitertemplet uppfört under vars grund kung Tarquinius 
en gång hade funnit det caput humanus som gett platsen dess namn och  
enligt de etruskiska prästerna, givit ett tecken om att Rom skulle bli inte 
bara Italiens utan även världens huvudstad. Kapitolium var också slut-
målet för de kejserliga triumftågen. Under medeltiden hade Kapitoliums 
funktion som symbol för makt och majestät helt gått förlorad. 1200-tals-
kyrkan Santa Maria d’Aracoeli dominerade platsen, vars orientering mot 
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de befolkade delarna av Rom och bort från Forum Romanum betonades 
genom att senatorspalatset, säte för Roms kommunala styre och byggt på 
ruinerna av det gamla romerska statsarkivet, Tabularium, fått en fasad ut 
mot den öppna platsen.

År 1447 påbörjade den nytillträdde påven restaureringen av Kapito-
lium genom att ge Senatorspalatset en förändrad fasad. Fasaden gjordes 
mer regelbunden med nya stora fönster i piano nobile och genom ett till-
lägg av en kampanil i centrum fick man en byggnad som mer påminde 
om ett norditalienskt castello än ett palazzo communale. Till höger om den-
na upprustade byggnad lät Nicolas V konstruera ett nytt stadshus, som 
gavs namnet Palazzo dei Conservatori, konservatorerna var rådgivare till 
senatorn. Konservatorspalatset förlades i sned vinkel ställd mot senators-
palatset och avgränsade på så sätt en piazza på Kapitoliums apex. 

Det dominerande arkitektoniska temat med stora fönster i piano nobile 
upprepades även i denna byggnad.

Kapitolium med Senatorspalatset i fonden och Konservatorspalatset till höger. 
Teckning av Martin van Hemskerk



36	■ lennart	palmqvist

Museitanken
Det var detta nya Palazzo Dei Conservatori som år 1471 fick ta emot Sixtus 
IV:s donation av grekiska och romerska bronser. Bland dessa fanns en 
hellenistisk skulptur av en pojke som drar ut en törntagg från sin fot, 
ett romerskt porträtt av en camillus (offerpräst), fragment av en kejserlig 
figur som inkluderade ett kolossalhuvud och en arm som höll i en glob. 
Den viktigaste skulpturen var troligen den etruskiska varginnan, som föd-
de upp Romulus och Remus och således symboliserade det antika Roms 
ursprung. Under medeltiden hade dessa bronser stått på antika höga 
kolonner utanför Lateranen. Där hade de haft funktionen att vara mo-
raliserande emblem för den påvliga auktoriteten och för kristendomens 
triumf över hednisk idoldyrkan. Förflyttningen till Kapitolium befriade 
dem från dessa medeltida betydelser och deras nya placering överens-
stämde med Nicolas V:s intentioner att göra denna plats till ett officiellt 
historiskt centrum. Men de skulle inte enbart beundras som estetiskt in-
bjudande museiföremål, utan värdet och funktionen som vittnesbörd och 
testamente för Roms gamla dygder och lysande historia, var ännu vikti-
gare. De antika bronser som Sixtus IV donerat till Roms medborgare val-
des mer för sin association än för sin skönhet. De var objekt med närmast 
totemistisk kraft. Varginnan som skött Romulus och Remus placerades 
över ingången till det gamla konservatorspalatset, ett kolossalhuvud av 
Konstantin och en hand från samma figur som bar en glob placerades i 
portiken. En figur av Herkules installerades på en bas med inskriptionen 
in monumentum romanae gloriae.

Detta framgår även med all önskvärd tydlighet av den minnestavla som 
Sixtus lät sätta upp för att celebrera deras återförande till folket i staden 
Rom. Denna minnestavla betraktar jag som de kapitolinska museernas 
stiftelsedokument. Det politiska motivet för denna handling, att Sixtus 
ville stärka sin prestige och popularitet med hjälp av denna kulturpoli-
tiska manifestation, är skickligt sammanvävt med det legitima intresset 
för det romerska kulturarvet. Sixtus IV är i övrigt känd som en myck-
et hårdför och realpolitiskt inriktad påve, vars intresse för välgörenhet  
eller konst alltid hade ideologiska förtecken. Det centrala i minnestavlans 
text är att de historiska föremålen återbördas till det romerska folket, som i 
och med detta skall erinras om sin historia.9 Viktigt ur ett museihistoriskt 
perspektiv är även att hela Kapitolium och dess byggnader är en allmän 
plats, vilket är anledningen till att den kapitolinska samlingen blir offent-
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ligt tillgänglig redan från början till skillnad från exempelvis Vatikanens 
samlingar av konst. Flera av bronserna ställdes i själva verket upp utanför 
palatset, vilket framgår av van Hemskerks teckningar (se bild). Kolossal-
huvudet och armen som höll i globen var tydliga symboler för Roms uni-
versella dominans och varginnan som placerades ovanför huvudingången 
till palatset förkroppsligade den totemistiska makten i Roms majestät. En 
lång rad fortsatta påvliga tillägg av föremål till samlingen på Kapitolium 
hade samma syfte, att visa på Roms storhet och historia som påvemak-
ten gärna ville kopplas samman med. Denna mycket tydliga historiska 
inriktning under 1400-1500-talen övergavs senare under 1600-1800-ta-
len. En förgylld Herkulesbrons i övernaturlig storlek, en figur som för re-
nässansromaren symboliserade dygdens hårda och branta väg, donerades 
till Kapitolium av Sixtus IV direkt efter upptäckten i Herkulestemplet 
på Forum Boarium. Senare skänkte påven Leo X marmorrelieferna med 
Marcus Aurelius fälttåg mot markomannerna tagna från en triumfbåge 
på Forum Romanum och två antika flodgudar, personifikationer av Nilen 
och Tigris, kom från ruinerna av Konstantins termer på Quirinalen. Mer 
direkt relaterad till det antika Kapitoliums politiska betydelse var upp-
täckten år 1546 av de marmortavlor som listade konsuler och triumfer 
från den romerska republikens tid. Dessa Fasti Consulares och Triumphales 
sattes upp på palatsets innerväggar. Intressant är även att Forma Urbis, 
den antika marmorkartan över Rom, som hade återfunnits och länge ägts 
av familjen Farnese, nu av opinionen ansågs tillhöra staden Roms borgare 
och därför överlämnades till de kapitolinska museerna.

I takt med att dessa symboler för romersk triumf, makt och majes-
tät mångdubblades på Kapitolium avtog dess aktuella roll i det munici-
pala styret av Rom. En ökande påvlig kontroll över Roms allmänna liv 
var tydlig redan under Nicolas V:s pontifikat och konsoliderades under 
Sixtus IV. Det påvesponsrade återupplivandet av det antika Roms äro-
fyllda historia annulerade de traditionella medborgerliga friheterna och 
transformeringen av Kapitolium från ett säte för kommunalt självstyre 
till en historisk arena med ett historiskt museum med viktiga monument 
och föremål från Roms förflutna förstärktes ytterligare under Leo X. År 
1514 stipulerade denne att le Conservatori skulle lyssna på föreläsningar 
i romersk historia före sina möten och tio år senare planerade Clemens 
VII ett bibliotek för Konservatorspalatset. Ännu tydligare manifesterades 
historieintresset genom de stora väggmålningar som utfördes av Jacobo 
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Antika skulpturer uppställda på Konservatorspalatsets gård
Teckning av Martin van Hemskerk omkring 1530 (Berlin, Kupferstichkabinett)
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della Ripanda med motiv framförallt tagna ur Livius romerska historia. 
Mot slutet av Quattrocento fick le Conservatori och andra medlemmar i sta-
den Roms ämbetsmannakår spela roller i de allt fler utbroderade cere-
monier som tilldrog sig på Kapitolium för att fira Roms pånyttfödelse. 
Kommunen Roms tacksamma borgare svarade i sin tur med att beställa 
en kolossalstaty av Leo X till Kapitolium som var inspirerad av Zeus- 
statyn i Olympia och Jupiter Capitolinus i salig blandning. I ett berömt 
tal av Bloisio Palladio var det centrala temat fusionen av den romerska 
klassiska kulturen med det nya kristna imperiet som regerades av den nye 
Augustus, påve Leo X.

Som manifest symbol för romersk överhöghet fick Kapitolium sin slut-
giltiga form och sin mest långtgående planmässiga utformning genom 
Paul III:s kulturpolitiska ambitioner och Michelangelos arkitektoniska 
snille. Paul III:s första åtgärd var att flytta den förgyllda ryttarstatyn av 
Marcus Aurelius till Kapitolium. Caballus Constantini (Konstantins häst) 
som den kallades i folkmun hade under medeltiden stått med de andra 
bronserna utanför Lateranen. Det första förslaget om en förflyttning till 
Kapitolium framfördes av konservatorerna år 1498 till påve Alexander VI 
som ogillade förslaget, starkt påverkad av prästerna i Lateranen. Dessa 
började nu förstå kulturarvets stora symboliska värde. Paul III var dock 
fast besluten att genomföra flytten i avsikt att göra ryttarstatyn till foku-
seringspunkt på den nybyggda Piazza del Campidoglio. 

Michelangelo beordrades att skapa en ny bas för monumentet och i ja-
nuari 1539 ställdes den upp mitt på torget. Den stora betydelse som Paul 
III tillmätte den mer värdiga placeringen av Marcus Aureliusstatyn fram-
går av en inskrift på en av hans medaljer, där det antyds att sevärdheter 
av Marcus Aureliusstatyns slag endast låter sig ses på Kapitolium. Statyns 
allvarliga auktoritet och den välsignelsebringande gesten uttryckte just 
det fredsbringande budskap som optimus princeps – påve Paul själv – gärna 
ville associeras med. Vidare symboliserade den det romerska imperiets 
världsöverhöghet, till vilket den romerska kyrkan nu var arvtagare och 
fullbordade transcendensen med antiken.

Denna ideologiska emfas på kejserlig suveränitet hade accentuerats yt-
terligare om Paul III kunnat fullfölja sina intentioner att flytta kolossal-
statyerna av dioskurerna från Quirinalen. De hade nämligen ännu inte bli-
vit korrekt identifierade utan troddes båda föreställa Alexander den store 
av den grekiske klassiske skulptören Fidias respektive Praxiteles. Dess-
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utom ville Paul placera en Jupiterstaty i en nisch i Michelangelos trappa 
direkt i linje med Marcus Aurelius och Dioskurerna. Men Paul kunde av 
flera skäl, bland andra utrikespolitiska komplikationer, spanjorernas in-
vasion i Italien, inte fullfölja skulpturprogrammet. Som ersättning för 
Quirinalkolosserna fick man nöja sig med de dioskurer som hittades i 
Pompejusteatern och istället för Jupiter hamnade en betydligt mer be-
skedlig skulptur av gudinnan Roma i trappnischen. Men Pauls planer för 
den arkitektoniska utformningen av Piazza del Campidoglio kom dock 
till utförande.

Michelangelo fick uppdraget att ge Kapitoliumplatsen ett värdigt 
framträdande. Konstnärens förslag är känt genom ett kopparstick av du 
Perac.10 Utförandet kom på vissa punkter att avvika från förslaget, men 
tillkom troligen i huvudsak under Michelangelos arbetsledning. Vad 
han slutligen skapade var ett trapezoidformat monumentalt stadsrum, 
vars omkrets anpassades efter de medeltida palatsens läge, vilket ger 
ett koncentrerat och ordnat, närmast klassicistiskt intryck och de båda 

Kapitolium efter Michelangelos nygestaltning med Senatorspalatset i 
fonden och Konservatorspalatset till höger

Kopparstick 1795 av Domenico Pronti
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praktfasaderna får en mycket intimare relation till varandra. Det gamla 
senatspalatset fick en vidgad fasad inklädd i en slät sockelvåning och en 
piano nobile med kolossalpilastrar mellan fönstren. Det gamla tornet 
på byggnadens mitt behölls och underströk det symmetriska i kompo-
sitionen. Det nybyggda Palazzo Nuovo skapades som en ren spegelbild av 
Palazzo dei Conservatori och kom senare uteslutande att få funktionen 
av ett museum. Detta inramade temenos, som var mer som ett rum utan 
tak än ett stadstorg, fick sin enhetlighet ytterligare understruken av den 
långa ramptrappan och en skulptursmyckad balustrad. Besökare kom upp 
till Piazza del Campidoglio som pilgrimer till det eviga Roms symboliska 
hjässa, caput mundi. Nutida Romresenärer kanske uppfattar Forum Ro-
manum och Palatinen som historiska platser med en starkare koppling 
till antiken genom den kunskap som frambringats av det senaste århund-
radets utgrävningar, men från renässansen och lång tid framöver förblev 
Kapitolium den plats där den romerska medborgaren hämtade inspira-
tion från det förflutna, där fanns kulturarvet materialiserat i historiska 
föremål och dokument.

Piazza di Campidoglio som utställningsrum
Sebastiano Serlio såg piazzan i barockstaden som ett scenrum, men före 
hans i skrift utvecklade teorier om detta11 kan vi studera Michelangelos 
mästerligt utformade utställningsrum på Campidoglio. Scenografin fo-
kuserade på ett enda föremål, ryttarstatyn av Marcus Aurelius. För att 
helt förstå betydelsen av Campidoglios design måste vi försöka förstå 
såväl dess innehållsliga syfte som dess arkitektoniska karaktär. På ett 
liknande sätt som Bramantes Cortile del Belvedere, som byggdes som en 
motsvarighet till de öppna gårdar som fanns i antikens stora villor, så var 
Campidoglio en monumental symbol där drömmen om antik storslagen-
het konkretiserades.

Skulptur spelade en märkligt formativ roll i både Belvederes och 
Campidoglios utveckling. De omfattande samlingar av antikviteter som 
samlats under 1400- och 1500-talen prioriterade skulptur och arkitektu-
ren tog form runt den. Belvedere planerades som utställnings- och för-
rum till det påvliga museet och återfödelsen av Kapitolium inväntade an-
komsten av ryttarstatyns mästerverk. 
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Några av de skulpurer som kommit med Sixtus IV donation integrera-
des i Michelangelos designschema, andra flyttades inomhus.

Det var Paul III som insisterade på att Marcus Aurelius statyn skulle 
flyttas till Kapitolium från Lateranen. Michelangelo var till en början 
motståndare till projektet men lyckades bara hindra att Castor och Pollux 
exproprierades från Quirinalen.

Det ursprungliga Kapitolium hade varit målet för triumtåg under an-
tiken. Denna tradition återupplivades 1571 när Marcantonio Colonna, 
segraren över turkarna vid Lepanto, gavs en gloriös triumf på antikt sätt 
som slutade med en ceremoni på piazzan.

Man kan bara uppleva piazzan när man står på den. Det är som att 
träda in i stor salong. Men det är samtidigt en närmast artificiell lösning, 
Campidoglios odödliga funktion som plats för högtidliga offentliga cere-
monier i det fria. Piazzan var huvudplatsen för medborgerliga events och 
ersatte de konferensalar och tribuner som fanns inne i palatsen. Den ge-
nomsnittlige besökaren skulle komma dit för att bevittna någon händelse 
som krävde en ansträngande och spektakulär iscensättning. Kanske vi-
sualiserades projektet som en översättning av de bågar, portar och fasader 
av trä som tidigare använts vid triumfartade ankomster och processioner 
av prinsar och andra storheter från Europas furstehus. Då kejsar Karl V 
kom till Rom 1536 saknades en passande miljö för en sådan adventus. På-
vens beslut att flytta Marcus Aureliusstatyn 1537 kan ha varit ett resultat 
av förlägenheten året innan.

Michelangelos ovala design för platsen är en av de mest innovativa 
från renässansen med dess intensiva stjärnformade mönster. Det börjar i 
en ring med tre låga trappsteg som går ned mot ett mjukt avrundat cen-
trum och stiger sedan till den omgivande piazzans nivå. Michelangelo av-
vek här på ett förtjänstfullt sätt från den kanoniska traditionen, som var 
att behandla golv, särskilt utomhus i rätlinjiga mönster. Problemet som 
löstes så elegant med ovalen, var att finna en samlande figur som skulle 
betona centrum där stayn skulle ställas. Ovalen kombinerade i en form 
principerna för axialitet och centralitet.

Michelangelo hade känsla för detaljerna. Campidoglio med sina 
”dubbla framsidor” vänder sig mot den antika staden på ena hållet och 
den nya på det andra. Trappan är anpassad som ett element som binder 
samman de två planen som naturen har separerat, den kapitolinska akro-
polen och staden nedanför. Vid den tiden fanns det inte något liknande.
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Faktum är att Michelangelo inte skapade en byggnad på Campidog-
lio utan ett rum – ett utställningsrum! Samtidigt försökte Michelangelo 
återställa Campidoglios antika symboliska värdighet eftersom han visste 
att Jupiter Maximus tempel legat på platsen under antiken.

I stenläggningen har Michelangelo infogat en modell som återfinns i 
romerska mosaiker och i den arabiska världen. Det handlar antagligen 
om ett geometriskt schema av hellenistiskt ursprung som är en symbolisk 
representation av världen.	

Michelangelos Campidoglio och barockens prakttorg i Rom skapades i 
själva verket som ramverk och iscensättningar inför events, accoglienza, ad-
ventus dvs mottagningsscener, som t ex när Drottning Kristinas ankomst 
till Rom firades på piazza Barberini och på piazza Navona i Rom. 

Giorgio Vasari och det första konstmuseet i Florens
Mellan 1537 och 1543 lät läkaren och historikern Paolo Giovio (1483–1552), 
biskop av Nocera, uppföra en villa i Borgo Vico, nära Como i Norditalien, 

Skulpturspolier idag på konservatorspalatsets innergård
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för att på ett värdigt sätt visa upp sina samlingar av medaljer, antikviteter 
och porträtt av berömda män. Rummen i villan tillägnades skilda antika 
gudomligheter. Det som var dedicerat åt Apollo och de nio muserna kall-
lades museo.12 Vid mitten av 1500-talet utvecklades särskilda utställnings-
rum för samlingar av konst, kuriosa och naturalier som i konsthistorien 
går under benämningarna ”kuriosakabinett”, ”studiolo”, ”konstkamma-
re” m m. Det karakteristiska för de flesta av dessa utställningsrum är att 
de tillhörde den privata sfären, där samlaren i avskildhet kunde kontemp-
lera föremålen, som ofta kom från skilda håll av den kända världen och 
ibland tillskrevs magisk kraft. Utställningsrum där man både visade sam-
tida och äldre konst inspirerade dock några framsynta personer till mer 

Florens, Palazzo Vecchio, studiolo, Giorgio Vasari
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avancerade utställningsprogram. En av dessa var konstnären, arkitekten 
och konsthistorikern Giorgio Vasari (1511–74) i Florens.

I renässansens Florens kan man, anser jag, spåra de första ansatserna 
till ett konsthistoriskt museum.13 Min definition av ett konsthistoriskt 
museum är då att man, till skillnad från de många ostrukturerade konst-
samlingar som fanns i Italien vid denna tid hos furstar och rika privatper-
soner, i ett museum ordnar utställningen av samlingen på ett systematiskt 
sätt efter konstteoretiska principer. Man har helt enkelt ett formalistiskt 
koncept för att dela in samlingen efter till exempel geografiska eller kro-
nologiska aspekter. Jag bortser här från den moderna konventionen att 
museer måste vara offentliga för att få kallas museer. 

År 1586 upplöste storhertig Francesco I av Toscana, son och efterföl-
jare till Cosimo I, sin studiolo (ett kuriosakabinett snarare än en studer-
kammare) i Palazzo Vecchio i Florens. Den därvarande samlingen och 
delar av dekorationssystemet överfördes till salen La Tribuna i Uffizierna. 
Giorgio Vasari hade sedan 1555 lett ombyggnadsarbetena i hela palatset. 
För gestaltningen av det senast inrättade studiolot 1570, vilken speglade 
en särskild, encyklopedisk vetenskapsuppfattning, hade en vän till Vasari, 
priorn i Ospedale degli Innocenti, Vincenzo Borghini, formulerat ett kon-
cept. Grundtanken i det lärda kosmologiska programmet, likaså manifes-
terat i tunnvalvens målningar, var uttrycken för naturlig och konstnärlig 
skaparkraft.

Likvärdigheten i framställningar av människa och natur skulle tyd-
liggöras, den dåtida vanliga uppfattningen om ett likaberättigande och 
jämställande av världen i stort som smått, mikro- och makrokosmos. Stu-
diolot tjänade som samling för de mest skilda föremål, som för det mesta 
bevarades i därför avsedda vägghyllor. Därutöver fanns det 34 målningar 
upphängda i dubbla rader, och åtta bronsstatyetter i nischer. Eftersom 
naturlig belysning saknades det fanns endast ett fönster, som till ytterme-
ra visso var täckt av en målning, var föremålens synlighet naturligt nog 
begränsad.14 I Uffiziernas tribuna blev förutsättningarna helt andra. Vasa-
ri hade själv gjort ritningarna för den mäktigaste offentliga byggnaden i 
1500-talets Florens. Efter hans död 1574 övertog Bernardo Buontalenti led-
ningen för arbetet med den jättelika kontorsbyggnaden. Kort efter dess 
färdigställande 1581, lät storhertig Francesco stänga övervåningens log-
gia för att omvandla denna till ett galleri, Galleria degli Uffizi, till en gång 
smyckad med grotesk-ornamentik där konstverk ur Medicisamlingen 
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ställdes ut.15 Där byggdes 1584 tribunan, troligen det första arkitektoniskt 
gestaltade rum som byggts i avsikt att fungera som ett museum för konst 
och naturalier. 

Det åttkantiga kupoltäckta centralrummet fick sin belysning genom 
överljuset från åtta fönster i kupolansatsen. Hit fördes således delar av 
samlingen från den tidigare studioloinredningen i Palazzo Vecchio. Detta 
rum var klätt med röd sammet och inrymde ett runt konsolstött bord  
innehållande skjutlådor från tolv ädikulor som löpte runt väggarna i 
ögonhöjd. Denna inramning utgjorde samtidigt presentationen. I mitten 
stod ett träskåp där man förvarade småkonst, rariteter och naturalia. Öv-
riga föremål förvarades i lådorna i det kringlöpande bordet. I hörnen av 
rummet stod åtta antika marmorskulpturer och på väggarna hängde tav-
lor av de viktigaste samtida italienska mästarna (1500-talets första hälft). 
Ett inventarium från 1589 nämner till exempel Rafael, Andrea del Sarto, 
Bronzino, Parmigianino, Pontormo och Giorgione.

Med sitt utställningskoncept står Uffiziernas tribuna i skärningspunk-
ten mellan två system, dels de bevarade elementen från studiolo/Wun-
derkammer-atmosfären, som även kom till uttryck i kupolens ikonografi, 
dels konstsamlingens framträdande position i rummet som pekade fram-
åt i tiden och föregick 1700-talets museer. Tribunan blev till ett rum för 
samlingens praktstycken där antika och samtida mästerverk fick den kon-
geniala inramning som de konsthistoriskt förtjänade. Det är uppenbart 
att det stod klart för konsthistorikern Vasari att en konstsamling förutom 
det rent estetiska värdet kunde användas i ett konsthistoriskt syfte och att 
själva musealiseringen var nödvändig för att nå fram till en förståelse av 
samtidskonsten. Litet tillspetsat kan man kanske påstå att konstmuseer-
na är nödvändiga för konstvetenskapen och att Vasaris koncept skapade 
en utgångspunkt för alla senare konstmuseer. Det framstår allt tydligare 
att utställningsmodellen för Uffiziernas tribuna kanoniserades vid flera 
av 1700-talets museer i Europa som till exempel i den första självständiga 
museibyggnaden på kontinenten, Fridericianum i Kassel, byggd mellan 
1769 och 1779 av hovarkitekten Simon Louis du Ry (1726–99) på upp-
drag av lantgreve Friedrich II.16

Om tribunan kunde ses som centrum för sammanhanget så gruppe-
rade sig gallerirummen sedan i en U-formad grundplan, där vid sidan av 
andra konstföremål även kopior av de uomini illustri som fanns i origi-
nal i Paolo Giovios musaeum i Como sattes upp år 1612 . En väg genom 
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Florens, Uffizierna, Giorgio Vasari
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konst och historia börjar skönjas här. I den berömda Corridoio där Va-
sari förbinder Palazzo Vecchio med Palazzo Pitti, som sedan får en genial 
förlängning genom Uffiziernas övervåning för att sluta i Pittipalatsets 
teatraliskt utformade Boboliträdgård. Från den politiska sfären, furstar-
nas regeringssäte, till konst och därifrån via ett sakralt område genom 
hovkyrkan Santa Felicitá, kunde man slutligen nå ända fram till naturen, 
med museet som knutpunkt. 

Här förebådas, dock i en annorlunda konceptionell kontext, redan en 
reflex av det som museerna från slutet av 1700-talet visar i ett estetiskt-
historiskt åskådliggörande av konsthistoriens bilder. Trots att flera per-
soner varit inblandade i skapandet av detta tidiga konstmuseum står det 
utom varje tvivel att Giorgio Vasari såväl genom sin gestaltning av mu-
seidelarna av Uffizierna som genom sitt livsverk Libro de’disegni, som kan 
liknas vid ett konstmuseum i bokform, skapat förutsättningarna för att 
museitanken sedan utvecklas i allt vidare cirklar runt om i Europa och 
att den gryende konstvetenskapen blir den vetenskap som verkar i pådri-
vande riktning.17 

Ovanstående exempel från Rom och Florens visar att det inte endast 
var i de många naturvetenskapligt inrättade samlingarna som Italien va-
rit ett föregångsland i den europeiska museihistorien.

Noter
  1 Ludwig von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Eve, Rom 1912, III, 244-

245.
  2 Edward Alexander, Museums in Motion. An Introduction to the History and Fun-

ctions of Museums, Nashville 1979, 81, daterar det första historiska museet till 
1837 i Versaille. Humanisternas strävanden finns väl sammanfattade i Charles 
L. Stinger, The Renaissance in Rome, Bloomington 1985.

  3  Rudolfo Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romani 
di antichità, 4 vol. Rom 1902, 1, 166. För breven se originaltexten i V. Golzio, 
Raffaello nei documenti, nelle testimonianze dei contemporanei e nella letteratura del 
suo secolo  1936, 33-38.

  4 Om Gian Francisco Poggio Bracciolini (1380-1459) kan man med behållning 
läsa i Ernst Walser, Poggio Florentinus’ Leben und Werke, Leipzig 1914. Den 
förste som i större omfattning skrev av romerska inskrifter och använde sig 
av dem var dock den romerske statsmannen och humanisten Cola di Rienzo 
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(1313-1354), som författade den första beskrivningen av staden Rom omkring 
år 1344.

  5  I sin dedikation, uppmuntrar Biondo påven till projektet att restaurera Roms 
materiella lämningar: Ipse contendama ut sic tu Roman ingenioli mei literarum mo-
numentu, etc. Texten är lättast tillgänglig hos Cesare D’Onofrio, Visitamo Roma 
nel quattrocento: la città degli umanisti, Rom 1989.

  6 Se den värdefulla avhandlingen av Peter Spring, The topographical and archaeolo-
gical, 1972, 392, 403.

  7  Se särskilt Macchiavellis analys av Livius i Discorsi sulla prima deca di tito Livio 
från 1513-1521, som tillsammans med Principe, inledde en ny fas i renässansens 
politiska tänkande. Leonardo Bruni hade redan 1403 i sin Laudatio Florentinae 
Urbis betraktat Florens historia ur perspektivet ”libertas rei publicae”. 

  8  Den förre statssekreteraren i Florens, Donato Giannotti, gav, när han trädde i 
tjänst hos kardinal Ridolfi, Michelangelo i uppdrag att utföra en byst av Bru-
tus. Michelangelo började på ett porträtt som visar en vacker, självsäker och 
aggressiv tyrannmördare, men lämnade sitt arbete ofärdigt. En efterlämnad 
dialog skriven av Giannotti, där de båda diskuterar Dantes behandling av Bru-
tus, visar att Michelangelo inte var övertygad om att mordet på Caesar var be-
rättigat. I Rom hyllades Caesar under renässansen, medan det republikanska 
Florens hyllade ”tyrannmördaren” Brutus.

  9  Texten på minnestavlan lyder: SIXTUS IIII. PONT.MAX.OB IMMENSAM 
BENIGNITATEM AENEAS INSIGNES STATUAM PRISCAE EXCELLEN-
TIAE VIRTUTISQUE MONUMENTUM ROMANO POPULO UNDE EX-
ORTAE FUERE RESTITUENDAS CONDONANDASQUE CENSUIT..... 
För en utförlig tolkning av tavlans text se T. Buddensieg, ‘Die Statuenstiftung 
Sixtus’ IV im Jahre 1471. Von den heidnischen Götzenbildern am Lateran zu 
den Ruhmezeichen des römischen Volkes auf dem Kapitol.’ Römisches Jahrbuch 
für Kunstgeschichte 20, 1983, 34–73.

10 För en utförlig diskussion om det komplexa teoretiska program som låg till 
grund för utformandet av hela platsgestaltningen se S. Ensoli Vittozzi & C. 
Parisi Presicce, ’Il reimpiego dell’antico sul colle capitolino sotto il pontificato 
di Sisto V,’ Il Campidoglio e Sisto, 5, Rom 1991, 85-116.

11  Sebastiano Serlio, Tutte le opere di arcchittetura, Venezia 1619, påkallar uppmärk-
samheten på piazzan tänkt som en scenografisk fond, teaterpiazzan. 

  Piazzan som teater utvecklades efter Serlio inom den barocka urbanistiken. En 
av huvudprinciperna för denna piazza konstitueras av frontaliteten. Teatern 
i den antika traditionen består av motsatserna mellan två rum. Det ena där 
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publiken samlas mot ett centrum och det andra där aktörerna med olika medel 
(gester, röster, masker etc) skapar en illusorisk verklighet med hjälp av scenens 
känsloframkallande aktiviteter. I teatertraditionen finns en imaginär vägg som 
delar världen i två delar, den ena som lyssnar, den andra som representerar 
livet. Teaterns materia för sitt spektakel är de känslor som uttrycks av perso-
nerna på scenen. Det finns ett synligt känslosamband som går igenom denna 
kristallvägg. 

12 Paolo Giovio var möjligen den som först använde ordet musaeum i den bemär-
kelse det sedan kommit att få. Hans samling bestod av flera hundra porträtt, 
bl a verk av Mantegna, Bellini, Rafael Tizian. Giovi ordnade dessa porträtt 
kronologiskt med små kortbiografier (Elogia).

13  Belvederegården i Vatikanen som öppnades av Julius II 1503 som ett Antiquario 
delle statue är inte att betrakta som ett konsthistoriskt museum. För en kort ge-
nomgång av tidiga samlingar se Krysztof Pomian, ’De la collection particulière 
au musée d’art’, The Genesis of the Art Museum in the 18th Century, Per Bjurström, 
ed., Stockholm 1993.

14  W. Liebenwein, Studiolo. Die Entstehung eines Raumtyps und seine Entwicklung bis 
um 1600, (Frankfurter Forschungen zur Kunst 6.) Berlin 1977.

15  För en detaljerad beskrivning av detta första exempel på ett utställningsrum 
som var tänkt som ett museum, se L. Becherucci, Lezioni di museologia 1969-
1980, utg. A. Boralevi & M. Pedone, Florens 1995.

16  Simon du Ry, som med fasaden på Fridericianum skapade det första exemplet 
på palladianism norr om Alperna, talar om ”en arkitektur som skall presentera 
museet som ett tempel för uppfostran”, citerad av S. Kühbacher, ’Le musée et 
le romantisme allemand. Naissance d’une conscience nationale’, Architecture 
intérieure, 246, 70-73.

17  Vasaris Le Vite de’ piu eccelenti scultori ed architettori, Florens 1558 blev den konst-
historiska modell som senare konsthistoriker hade att relatera till.
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3.

BAROCKA	EXPOSITIONER

Ännu en bra bit in på 1700-talet integrerades vanligen skulpturgrupper i 
vidare arkitektoniska sammanhang. Sådana övergripande program kunde 
utgå från en fasad, en gårds- eller trädgårdsloggia eller en interiör. Skulp-
turgrupper placerades också utomhus i formella trädgårdar. Individuella 
skulpturer kunde där betraktas i ett relativt intimt perspektiv, även om de 
var inkorporerade i ett större sammanhang. Anläggningarna i Versailles 
och Sans Souci utgör kända exempel.1 Många av antiksamlingarna i Rom 
var också inhysta i villor omgivna av stora trädgårdar. I Villa Ludovisi var 
några skulpturer uppställda i trädgården, men de flesta fanns inomhus i 
palatset eller i det större eller mindre Casinot2 och i Villa Medici fanns 
skulpturen såväl inomhus som utomhus i trädgården. I stadspalatsen,  
t ex i Palazzo Farnese, stod några av de mer berömda skulpturerna instal-
lerade under kortilens arkadgångar.3

Livio Odescalchis skulpturgalleri i Rom
En viktig anledning till vår egen tids brist på kunskap och förståelse för 
barockens utställningsverksamhet beror till viss del på att samlingar har 
skingrats och att byggnader har omgestaltats och renoverats i flera om-
gångar. Detta har gjort det svårt att rekonstruera hur utställningarna ur-
sprungligen var utformade. Tack vare ett väl bevarat källmaterial utgör 
den berömda samling i Rom som upprättades av fursten Livio Odescalchi 
(1655-1713) ett notabelt undantag härvidlag. 

Som brorson till påve Innocentius XII (påve 1691-1700) och i egen-
skap av inflytelserik bankir var Odescalchi såväl synnerligen väletable-
rad i samhället som en mycket aktiv konstsamlare. Hans mest omtalade 
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och sensationella förvärv var drottning Kristinas omfattande samling, 
som han köpte år 1692 för 123000 scudi.4 Drottningens samling av antik 
skulptur placerades i Palazzo Chigi på Piazza SS. Apostoli. Detta palats, 
vars fasad renoverats av Bernini på 1660-talet, hyrdes av Odescalchi från 
1694. Här fick han möjlighet att visa upp skulpturen på ett lämpligt och 
prestigefullt sätt som motsvarade tidens krav. En svit på sex rum i botten-
våningen fick tjäna som galleri för den praktfulla samlingen. Efter Livios 
död 1713 såldes samlingen till kung Philip V av Spanien för 50000 scudi.5 

Lyckliga omständigheter har gett eftervärlden en god föreställning 
om uppställningen genom flera beskrivande inventarieförteckningar från 
gallerirummen, daterade till mellan 1699 och 1721.6 De deskriptiva för-
teckningarna leder till en nästan fullständig identifikation av de femtio 
skulpturerna, medan merparten av de nittio porträttbysterna är svårare 
att identifiera. Genom att kollationera indikationerna på skulpturernas 
inbördes placering kan man få en god uppfattning om utställningarnas 
visuella uttryck. Däremot är det svårt att rekonstruera väggdekoren, efter- 
som nischer, konsoler, fönsterkarmar eller andra målade detaljer som 
hörde till inramningen av konsten endast nämns sporadiskt. Palatset har 
dessutom byggts om flera gånger sedan furst Livios dagar. Några av de 
estetiska principer som framkommer i inventarielistorna kan dock kon-
firmeras från andra, samtida gallerier, exempelvis akvareller som visar 
Galleria Colonnas dekorativa utsmyckning.7 Unikt är att det går att re-
konstruera en fullständig bild av hur en furstlig samling av uteslutande 
skulptur var utställd i rum som var avsedda för dem.

En besökare till palatset som steg in genom portalen skulle ha börjat 
med det så kallade Galleria Longa. Under Chigi hade valvet målats al fresco  
av Vincenzo Corallo, aktiv på 1660- och 1670-talen, med en dekorativ 
quadratura målning . Den bestod av pilastrar med sex statyer och reliefer, 
en kornisch, en balustrad med tio byster och förgyllda vaser fyllda med 
blommor och en fågelfylld himmel. Den faktiska skulpturdekorationen 
vid långväggarna utgjordes av alternerande kolonner och statyer i natur-
lig storlek, bland dem en vilande satyr, en romersk kejsare och en staty av 
gudinnan Athena. I detta rum och genom hela galleriet flankerade kor-
intiska kolonner statyer och dörröppningar, kolonnerna hade i regel på-
monterade porträttbyster. 
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Den stora vikt som lades vid kolonner och piedestaler framgår av de 
detaljerade beskrivningarna av dimensioner och material. Över sjuttio 
kolonner i par eller grupper drog uppmärksamhet till särskilt utvalda 
verk. Kolonnernas antal och deras dyrbara material utgör ett slags ledmo-
tiv för hela samlingen. Galleriets två kortsidor fokuserade på en Döende 

Grundplan från Palazzo Chigi-Odescalchi, Rom
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Cleopatra (numera tolkad som Ariadne8) och en marmorbyst föreställande 
den furstlige ägaren. Båda dessa huvudpjäser var åtföljda av kolonnpar el-
ler hermer och vaser och bakom dem hängde två matchande speglar med 
alabasterramar. Det s.k. Stanza delle Muse (”musernas rum”) var ett av 
galleriets paradrum. Det innehöll en serie om åtta sittande antika statyer 
av muserna och en Apollo, skulpterad för Drottning Kristina av Frances-
co Maria Nocchieri. Sjuttonhundratalsteckningar och gravyrer visar mu-
serna med sina restaureringar och prunkande piedestaler. Färgad marmor 
förhöjde iscensättningens karaktär. Som exempel kan nämnas tio match-
ande kolonner av gyllene giallo antico, var och en med en påmonterad byst 
av en romersk kejsare i färgad marmor samt mångfärgade kolonner av 
breccia antica med byster som flankerade Urania, i sin tur placerad mitt 
emot Apollo och två rosenfärgade kolonner av Porta Santamarmor med 
byster av Hadrianus och Antoninus Pius.

I följande rum utgjorde en staty av nymfen Klytia en central, fristå-
ende installation. Skulpturen hade restaurerats genom Drottning Kristi-
nas försorg av Berninis assistent Giulio Cartari. Enligt Nikodemus Tessin 
påminde den om mästarens Apollo och Daphne.9 Klytia representerar väl 
barockens böjelse för total restaurering av icke kompletta antika skulp-
turer. Rummets väggar var dekorerade med grupper av skulpturer och 
flankerade byster på kolonner eller piedestaler. I det fjärde rummet låg 
fokus på den berömda Castor och Polluxgruppen, även känd som Ildefon-
sogruppen.10 På ömse sidor om gruppen stod två stora byster av Alexander 
den store och kejsar Hadrianus favorit Antinous, på förgyllda träpiedesta-
ler flankerade av kolonner och byster. Detta rum innehöll i övrigt mest 
1600-talsskulpturer och en sarkofag i målad granit på lejonfötter kom-
pletterade dekoren.

 Stanza della Fontana hade fått sitt namn efter en stor bassäng. Taket i 
detta rum var välvt med frescomålningar. Utställningen här var koncen-
trerad till fyra berömda skulpturer i centrum av varje vägg, Venus med 
Delfin, Den knäböjande Venus, Faunus med killing och en kopia av Dia-
doumenos av Polykleitos. Dessutom fanns två stora skulpturer av Augus-
tus och Tiberius i alabaster och förgylld brons. Endast torson av Tibe-
rius var antik, resten ansågs ha utförts av Bernini. Augustus i sin tur var 
troligen skulpterad av Livio Odescalchis favoritskulptör, Pietro Stefano 
Monnot. Samtliga sex skulpturer hade matchande fyrsidiga piedestaler av 
förgyllt trä, varav fyra med mytologiska reliefer på frontpanelerna. Bland 
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moderna arbeten i fontänrummet fanns en porträttbyst av drottning 
Kristina och en av Livio, båda placerade på piedestaler av färgad marmor 
och alabaster. Ett andra, smalare galleri avslutade utställningen med mål-
ningar i valvtaket som skulle föra tanken till en utomhuspergola. Fyra 
jättelika räfflade kolonner i massiv breccia rossa stod centralt i rummet, 
tre och en halv meter höga. På ena sidan flankerade de ett Bacchusaltare 
med piedestal av Bernini. Två Fortunafigurer stod mot väggen med ym-
nighetshorn i övrigt fanns skulpturer av Herkules, Juppiter, Apollo och 
Ceres, inga av dessa kom från Kristinas samling. Från detta galleri kunde 
besökaren, om denne inte redan var överväldigad, fortsätta upp till piano 
nobile och målerisamlingen.

Detta är några av de viktigaste dragen i presentationen av skulptursam-
lingen. Blandningen av gammalt och nytt utgjorde uppenbarligen inget 
problem för 1600-talets betraktare. Till skillnad från nutida kanoniska 
principer utvaldes och placerades skulpturen enligt rent estetiska och ib-
land tematiska principer. Detta synsätt och den för vår tid okomfortabla 
trängseln av föremål kan även ses i samtida utställningar av måleri.11 Li-
vio Odescalchis skulpturgalleri styrdes inte av ett enda sammanhängande 
ikonografiskt program. Det uppvisar dock tecken på att insikten att be-
trakta skulptur som konstverk i sin egen rätt och inte enbart som delar av 
en arkitekturdekor hade vunnit insteg. I det avseendet kan man hävda att 
prins Odescalchis skulpturgalleri pekar framåt mot de ”iscensättningar” 
av skulptur som Roms muséer visar upp några decennier senare under 
1700-talet, framförallt i omgestaltningen av Museo Capitolini 1734 och ut-
ställningarna i Museo Pio Clementino mellan 1771 och 1784. 

Villa Borghese och dess omgestaltning under 1700-talet 
Kardinal Scipione Borghese (1576–1633), brorson till grundaren av familje-
förmögenheten, påven Paulus V, skapade villan 1609. Arkitekter var Fla-
minio Ponzio och holländaren Jan van Santen (ital. Giovanni Vasanzio). 
Casinot började uppföras år 1610.12 Entrén låg utanför Porta Pinciana, 
porten med sina örnförsedda pyloner i travertin har bevarats. Den ledde 
in till en barockträdgård med regelbunden kvartersindelning. Kvarteren 
planterades med träd och omgavs av låga häckar av lagerträd. Axeln kan-
tades av almar och på vänster sida fanns 400 pinjer. Cypresser flankerade 
den korsande huvudaxeln som leder upp till huvudbyggnaden och inne i 
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kvarteren växte 1000 granar. Själva villan ligger på Roms högsta punkt, 
68 meter över havet. Den utgörs av en tvåvånings huvudbyggnad med 
dubbla flyglar samt två utsiktstorn (belvederi). Fasaderna uppvisade in-
murade antika reliefer varav de flesta har gått förlorade, och antika och 
nya skulpturer stod uppställda på gårdsplanerna. På kortsidorna fanns 
muromgärdade trädgårdar – s.k. giardini segreti – planterade med blom-
mor och fruktträd. De senare har nyligen återställts efter en lång period 
av förfall. Den stora planen i öster har även den delvis återställts. Här 
hade 600 ekar planterats för att ge sammanhängande skugga. En oval pa-
viljong som kallades ”sommarmatsal” låg i öster. 
 

Casino nobile
Det program som ursprungligen styrde inredningarnas utformning kan 
sägas utgöra en sammanfattning av senbarockens uppfattning om anti-
kens uttryck för välstånd, status och skönhet. Ägarens förhoppning var att 
den skulle göra intryck på hans stora umgängeskrets och andra tänkbara 
besökare. Redan i sitt ursprungliga arkitektoniska och inredningsmässiga 
koncept under 1600-talet kan den knappast ha upplevts som annat än 
museum eller utställningslokal. Familjen Borghese använde inte heller 
Casinot som bostad, utan enbart för att exponera familjens stora och im-
ponerande samling av skulptur och målningar, som tidigare varit utställd 
i palatset i Borgo Leonino i Vatikanen. Efter Paul V:s död 1621 flyttade 
Scipione till Palazzo Borghese på Marsfältet och installerade målningar-
na i Galleria Terrena på bottenvåningen. Skulptursamlingen flyttades upp 
till Casinot i Villa Borghese.13

 Den som vid slutet av följande århundrade ville nå det berömda Ca-
sinot från de nya portarna vid Piazza del Popolo måste först passera den 
informellt utformade landskapsparken, som bl a omfattade en konstgjord 
sjö, hippodrom, tre tempel och andra klassicistiska strukturer. Det mins-
ta templet var helgat åt Diana, jaktens gudinna. Inskriften på en anlagd 
”tempelruin” hyllade den romerska kejsarinnan Faustina som fruktbar-
hetsgudinnan Ceres. Det största templet var helgat åt läkeguden Asklepi-
os, vars ankomst i form av en orm, vid en tid då Rom plågades av pesten 
fanns avbildad på templets front. Dessa tempel harmonierade väl med 
den tyngdpunkt på härskare och räddare i Rom, romerska gudomlighe-
ter och naturelement som sedan återfanns i Casinots bildprogram. Efter 
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att ha nått de regelbundet utformade boskéerna stod så besökaren fram-
för Casinots imponerande fasad. Med sin utsmyckning av antik skulptur 
angav fasaden byggnadens dubbla funktion av museum och säte för det 
romerska kulturarvet. Från 1600-talets mitt var fasaden utsmyckad med 
byster av kejsarna Trajanus och Hadrianus och skulpturer av andra be-
römda romare som Marcus Antonius och Marcus Aurelius samt ett antal 
lågreliefer som illustrerade bragder av antikens romare. 

Interiörens utseende härstammar från den modernisering som företogs 
av prins Marc Antonio Borghese fr o m år 1775 och som fortsatte ända 
fram till 1790. Marc Antonio hade en rad specialister till hjälp, arkitek-
ten Antonio Asprucci, målaren Giovanno Battista Marchetti, skulptören 
Vincenzo Pacetti och många andra betydande konstnärer verksamma i 
dåtidens Rom. Fresker utfördes bl a av fransmannen Bénigne Gagneraux 
och engelsmannen Gavin Hamilton.

Casino i Villa Borghese, 1636.  J. W. Bauer
(Galeria Borghese, Rom)
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Utformningen av rummen
Sedan besökaren klivit upp för framsidans trappa steg vederbörande in i 
en portikförsedd hall eller förmak. Förmaket, liksom de följande officiella 
rummen, motsvarade högt ställda ambitioner när det gällde inredning-
ens uppgift och innebörd inom ramen för det program som styrde de-
ras utformning. I dessa rum tilläts inga föremål som berörde den privata 
sidan av ägarens personlighet eller livsföring. Allt var underordnat en 
föreställning om att gestalta en sannare och djupare föreställningsvärld, 
helt i tidens anda. Tidens arkitekter ansåg att utställningens funktion var 
att ”översätta” konsten till en ny miljö. Bottenvåningen exemplifierar väl 
dessa utställningsprogram, inom vilka såväl den antika mytologin som 
barockens uppfattning om ”Gesamtkunstverk” spelade en framträdande 
roll.14

Intill förmaket ligger il Salone, Casinots centrala och största rum. Det 
här var såväl innehållsligt som strukturellt kärnan i det renoverade Casi-
not. Rummets dekorativa program utgick från takens berättande fresker 
och konsoliderades i den övriga utsmyckningen, som utfördes av Aspruc-
chi och olika hantverkare och konstnärer mellan 1775 och 1780. Arkitek-
ten tog bort alla målningar och delar av skulpturen innan det åter inred-
des och omplacerade de återstående skulpturerna. Il Salone var indelad i 
fem hela paneler utmed de längsgående väggarna och tre på kortväggarna. 
Panelerna skildes åt genom fiktiva pilasterband och nischer för skulpturer 
och byster som sattes in i dem. Både paneler och pilasterband smycka-
des med målad groteskdekor och med lågreliefer i stuck som illustrerade 
mytologiska scener eller figurer all’antica. Några var inspirerade av bilder 
funna på antika gemmer (graverade ädelstenar). De var avsedda att fram-
mana bilden av ett samlarkabinett. På så vis kunde rummets utsmyckning 
utvidga casinots funktion av utställningsrum av såväl antik som samtida 
konst. 

Placeringen av skulpturen efter återutsmyckningen kan rekonstrueras 
genom sena 1700-talskällor; den är ännu delvis placerad som den var då. 
Över den centrala portalen på väggen mitt emot portiken finns en be-
römd, och hårt restaurerad, hög relief som antogs representera den antike 
hjälten Marcus Curtius. Reliefen hade flyttats från sydostfasaden till sin 
nuvarande position under renoveringen. Den sitter placerad så att besö-
karen först skulle läsa minnestavlan över Scipione och Marcantonio och 
sedan se reliefen vid inträdet i Salone. Detta var en direkt anspelning på 
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att Scipione under sin livstid jämförts med Curtius, då han vid ett till-
fälle till häst besökt offren för en översvämning av Tibern. De flesta av de 
fristående skulpturerna och relieferna som fanns i rummet har flyttats. I 
nischerna längs med väggarna stod antika statyer av romerska heroer, he-
roiner, gudar och gudinnor, liksom även mytologiska figurer och byster 
av antika grekiska lärde. 1788 påträffades en antik skulptur av Herkules 
och hans son Telefos i Villa Adriana i Tivoli av skulptören Vincenco Pa-
cetti och även den placerades i il Salone.

Takfresken, som målades mellan 1775 och 1779 av Mariano Rossi, av-
bildar en serie episoder från den romerske legendariske hjälten Furius  
Camillus liv, då denne ledde återerövringen av Rom från gallerna på 
300-talet f Kr. Camillusfresken är en typisk barockmålning i Pietro da 
Cortonas anda. En monumental och komplex historiemålning med al-
legoriska och mytologiska figurer som alluderar på påve Paul V:s namn, 
Camillo Borghese och Marcantonios nyfödde son och arvtagare Camillo. 
Att Marcantonio valt temat för att hylla grundaren till familjeförmögen-
heten, egendomen och prinstiteln är föga förvånande med tanke på Paul 
V: s betydelse för Borghesefamiljen. Paul den V:s minne hyllas för övrigt 
i konsten på flera håll i Casinot. Sammanfattningsvis skall hela Casinots 
program, med Il Salone som kärnan, otvetydigt uppfattas som en hyllning 
till Borgheses ledarskap i Rom, både i det förflutna, samtiden och i fram-
tiden.

De dekorativa ensemblerna i Casinots övriga rum utvidgar detta pro-
gram på olika sätt. De inkorporerar Borgheses heraldiska emblem, hänvi-
sar till gudar och gudinnor och historiska figurer som tänkbara förfäder 
till Borghesefamiljen.15 I bottenplanets rum kan takmålningarnas bilder 
lätt tolkas som en förlängning av Il Salones program som ett slags ”furste-
spegel”. En tillförlitlig källa till dekorationen av rummen är den skulp-
turkatalog som skrevs av antikvarien och curatorn Ennio Visconti, där 
även viss beskrivning av dekoren ingår.16

 

Fortsatt utveckling av samlingarna och musealisering av parken
Det berömda Casino nobile med sin utsökta samling av antik skulptur och 
målningar har överskuggat det arbete som tre senare representanter för 
släkten, Marcantonio (1730-1800) och hans söner Camillo (1775-1832) 
och Francesco (1776-1839), utförde i Villa Borghese.
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Dessa senare Borghesefurstar, vilka pga tidens revolutionära ström-
ningar verkade i en för adeln minst sagt problematisk tid, var ivriga och 
aktiva samlare av antik konst och lät företa flera stora utgrävningsföre-
tag på sina ägor bland annat i Sabinerbergen. Man kan nog hävda att 
de fortsatte den tradition av samlande som är känd genom framförallt 
kardinal Alessandro Albani via dennes Villa Albani vid Via Salaria.17 Prin-
sarna Borghese arbetade i själva verket aktivt för att skapa minst två nya 
museer, jag skulle vilja hävda tre nya museer! Det första nyplanerade mu-
seet var Museum Gabinum, som skulle härbärgera de skulpturer som gräv-
des fram i Gabii 1791 och efter dess stängning ett Museum Sabinum som 
skulle visa de etruskiska antikföremål som kommit fram på 1830-talet. 
Det tredje är den väl genomförda musealiseringen av den del av parken 
som 1809 hade utvecklats till ett skulpturmuseum i det fria med en ena-
stående arkitektonisk inramning och inscenering.

Marcantonio började genast efter det han ärvt familjeegendomen 1770 
att göra upp ett ambitiöst program för förnyelse, såväl av Casino Nobile 
som att avsätta ett antal lantliga byggnader i parken för nya ändamål. 
Han påbörjade även en omgestaltning av delar av den stora jaktparken 
till en engelsk park i tidens smak. Ett av de initiativ som hittills varit föga 
studerat och omskrivet är tillskapandet av ett nytt skulpturmuseum.18 
Det fick plats i den byggnad som idag går under namnet Casa dell’Orologio. 
Troligen är det den korta tid under vilket det existerade och det trista 
slut det fick som orsakat förglömmelse. Vad som finns är ju annars den 
utmärkta katalog som skrevs av Ennio Quirino Visconti som i detalj il-
lustrerar alla de verk som visades i museet och som idag finns i Paris.19

I Achivio secreto i Borghesearkivet i Museo di Roma (Roms stadsmu-
seum) finns dessutom ett antal skisser och ritningar bevarade som visar 
en projektering av ett skulpturmuseum. Ritningarna är varken signerade 
eller daterade, men på en av dem finns en inskrift som tillåter en date-
ring till 1791.20 Flera arkitekter är tänkbara, däribland Giuseppe Valadier 
(1762–1839), som var verksam vid denna tid. Det troliga är ändå att det 
rör sig om Antonio Asprucci (alt. Aspucci, 1723–1808), som deltagit i ut-
grävningarna tillsammans med Gavin Hamilton och som gjort några av 
de teckningar som finns i Viscontis bok. 

Museet blev emellertid mycket kortlivat. Strax innan Marcantonio dog 
1799 skrev han under ett salukontrakt till förmån för holländaren Henrik 
Hope. Camillo lyckades dock ogiltigförklara kontraktet och köpet kom 
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aldrig till stånd. År 1803 gifte sig Camillo med Paulina Bonaparte, syster 
till Napoleon, och 1807 undertecknades ett köpekontrakt där Napoleon 
köpte skulpturerna för tre miljoner franc kontant. Trots protester från 
såväl ledande intellektuella som påvestolen skickades 344 skulpturer och 
mycket annat i väg till Paris.21 De hål som därigenom uppstod i Casino 
nobile kunde täppas till genom nya grävkampanjer som igångsattes av 
Camillo och brodern Francesco. Bröderna försökte även omvandla det 
tömda Casino dell’Orologio till ett museum för etruskiska antikviteter men 
detta realiserades aldrig. Flera försök gjordes senare att återföra Gabiis-
kulpturerna till Rom men de är alltjämt kvar i Paris.22 Casino nobile upp-
visar idag inga tecken på den plundring det utsattes för. Casino (museo) 
di Gabii övergick till att vara Casino dell’Orologio; byggnaden inhyser idag 
Roms parkförvaltning.

Casino dell’Orologio i Villa Borghese
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Parken som utställningsrum – Aeskulapiustemplet i Villa Borghese
Efter decennier av relativt lugn, under vilka villan underhållits och skötts 
utan att modifieras började prins Marcantonio vidta åtgärder för att 
utvidga och omforma i första hand Casino Nobile. Så småningom, med 
början 1766 förändrades de mindre byggnaderna och själva parken, och 
1784 inleddes arbetet med Aesklepiostemplet med Giardino di Lago där 
arkitekterna Antonio och Mario Asprucci och flera andra, däribland  
Vincenzo Pacetti passerar revy i dokumenten från archivia della famig-
lia Borghese men också nell’archivio della famiglia Doria Pamphilj.23 Arkiv- 
materialet omfattar bland annat brev från trädgårdsautodidakten Fran-
cesco Bettini till kardinalen Giuseppe Doria Pamphili. Denne var ägare 
till en gammal villa i Villa Borghese belägen i trakten av den nuvarande 
Galoppatoio (galoppbanan).

Bettini, som tillbringat lång tid i Frankrike, hade där blivit en passio-
nerad älskare av engelska parker. Han omvandlade den lilla vingården 
Doria strax utanför Porta Pinciana till en engelsk park. I slutet av 1786 
när Bettini intresserade sig för att arbeta i antigua Villa Borghese sam-
manföll de båda villornas ägor och även Giardino del Lago fick en stänk 
av engelsk park över sig. Det tog 150 man två och en halv månad att grä-
va ut sjön för Giardino del Lago enligt ett brev från Bettini till kardinal  
Doria Pamphili. Påve Pius den VI, (för en svensk publik känd från Gus-
tav III:s besök i Vatikanen) besökte templet under konstruktion den 20 
oktober 1786.

Arkitekten Antonio Asprucci arbetade under tiden tillsammans med 
sin son Mario med att förse vägarna mellan villan och templet med staty-
er, sarkofager, byster och andra föremål som kom att utgöra ett veritabelt 
friluftsmuseum för antik skulptur. Asklepiustemplet fick en pendang i ett 
Dianatempel. Det centrala skulpturverket var ett antikt arbete som hittats 
nära Augustus mausoleum. Redan på 1570-talet finns det avbildat på en 
teckning av Pierre Jacques med en anteckning al mausoleo Augusto24 läke- 
konstens gud Aesklepius. Det hade befunnit sig i restauratören, skulptö-
ren och antikhandlaren Vincenzo Pacettis verkstad. Skulpturen köptes av 
prins Marcantonio för 700 scudi i slutet av juni 1785. Även påve Pius VI 
hade varit intresserad men prinsen hann före. Gustav III erbjöds vid sitt 
besök i Rom 1784 att köpa Aesklepius men tackade troligen nej. Pacetti 
lär ha skickat en teckning av skulpturen till kungen. 
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Skulpturen är gjord i pentelisk, finkornig marmor cirka 3,5 m hög. En 
märklig detalj är att på Jacques teckning är gudens huvud ännu på plats. I 
en senare beskrivning av Ulisse Aldroandi står det ”vi è un grand’Esculapio 
vestito; è alto Da venticinque palmi, largo otto; ha il suo serpe à canto & è una bel-
lisima statua, ma non ha la testa.”25 Den omfattande restaurering som gjorts 
av Pacetti gör det svårt att komma fram till en säker datering. Klassifice-
ringen kallas Giustini-typen efter en staty som finns bevarad på Kapito-
lium och som daterats till 420-talet f. Kr.26 De flesta, däribland skulptur-
experten Friedrich Matz, tycks dock luta åt 370-80 f. Kr.27 

Noter
  1 För Versailles se C. Pinatel, Les Statues Antiques des Jardin de Versaille, Paris 1963. 

För Sans Souci se G. Heres, Die Anfänge der Berliner Antikensammlungen. Zur Ge-
schichte des Antikenkabinetts 1640-1830, Forschungen und Berichte 18, Berlin 1977, 
107.

  2 För Villa Ludovisi och dess samlingar, se Armando Schiavo, Villa Ludovisi and 
Palazzo Margherita, Rom 1981.

  3 Den berömda Farnesesamlingen med antika fynd från bl a Caracallas termer, 
Villa Adriana och Palatinen skingrades efter Farneseättens utslocknande 1731 
och överfördes till stor del till Neapel och Museo Nazionale. 

  4 Drottning Kristina, som avled den 19 april 1689, lämnade sin kvarlåtenskap 
till kardinal Decio Azzolino. Denne dog redan några veckar senare och den-
nes arvinge markisen Pompeo Azzolino befann sig i ekonomiskt trångmål och 
sålde samlingen till Livio. För en beskrivning av Kristinas samlingar se tex 
Christina Queen of Sweden, utst. kat. Stockholm 1966, Oswald Sirén, Nicodemus 
Tessin d.y.:s studieresor, Stockholm 1914, 182-183. 

  5 Skulpturerna ställdes först ut i det spanska kungaparets sommarresidens La 
Granja de San Ildefonso, för att senare föras till Pradomuseet. Se vidare om sam-
lingens historia P. Léon, ’Die Sammlung klassischer Skulptur in Prado’, S. 
Schröder, Katalog der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrid, vol. I, Die 
Porträts, Mainz 1993, 1-39.

  6 Stefanie Walker har i en utmärkt artikel,’The sculpture gallery of Prince Livio 
Odescalchi, Journal of the History of Collections, vol 6, 189-219, publicerat en av 
dessa inventarieförteckningar med kommentarer. 

  7 A. Gonzales-Palacios, ed. Fasto Romano, Rom 1991, 27, 122. 
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  8  Se t ex Hans Henrik Brummer, Kleopatra blir Ariadne. Identitet och förvandling. 
Stockholm 2003, 114-115, bild s. 114.

  9 Se Hans Henrik Brummer, ’Two works by Cartari,’ Konsthistorisk Tidskrift 36, 
1967, 106-123. Oswald Sirén not 1, 182.

10 För bilder av Pradogruppen och dess kopia i Drottningholmsparken se Nils 
G. Wohlin, The Marbles in the royal park of Drottningholm and their origins, Stock-
holm 1965, fig 6-11.

11 Se tex C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano, Florens 1991.
12 För en översikt av såväl byggnad som park, se Beata di Gaddo, L’architettura di 

Villa Borghese: Dal giardino privato al parco pubblico, Rom 1997.
13 För Galleria Terrena , se Elena Fumagalli, Palazzo Borghese: Committenza e deco-

razione privata, Rom 1994.
14 För en fullödig beskrivning se Carole Paul, The Redecoration of Villa Borghese 

and the Patronage of Prince Marcantonio IV, Ann Arbor ( University Microfilms) 
1989.

15 För en kortfattad, men utmärkt illustrerad, beskrivning av Marc Antonios res-
taurering av Casinot se Carole Paul, Making a Prince’s Museum: Drawings for 
the late-Eighteenth-Century Redecoration of the Villa Borghese, Los Angeles (Getty 
Research Institute) 2000, 39-77, plates 129-143.

16 Ennio Quirino Visconti, Sculture del palazzo della villa Borghese detta Pinciana, 2 
vol. Rom 1796.

17 För Villa Albanis historia se E. Debenedetti, Committenze della famiglia Alba-
ni. Note sulla Villa Albani Torlonia, Roma 1985 (med stor bibliografi). För en 
rekonstruktion av den arkeologiska samlingen i 1600-talsvillan (museet) från 
Scipiones tid se, C. Kalveram, Die Antikensammlungen des Kardinal Scipione Borg-
hese, Worms am Rhein, 1995.

18 Se dock Alberta Campitelli, ’Scavi, collezioni, restauri. La committenza Bor-
ghese tra Sette e Ottocento’. Ricerche di storia dell’arte, 72 (2000) 69-81.

19 Ennio Quirino Visconti, Monumenti gabini della Villa Pinciana, Rom 1797.
20 Inskriften har följande lydelse: GABIORUM MONUMENTA E MUNICIPI 

RUDERIBUS LACUM ADSPECTANTIBUS XII LAPIDE VIAE PRAENE-
STINAE IN FUNDO SOU TRANS VERESIM AMNEM EFFOSA TABLINO 
A FUNDAMENTIS EXTRUCTO MARCUS ANTONIUS BURGHESIUS 
MUSIS ET ARTIBUS DAT. A. MDCCLXXXXI. (Monumenten från staden 
Gabii utgrävda från kullen invid sjön vid Via Praenestinas tolfte milsten, på 
[prinsens] gård över älven Veresis. Marcantonio Borghese har ställt upp ett 
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minnesmärke på dessa platser, erbjuder [dessa monument] till muserna och 
konsterna, i året 1791. 

21 Det finns flera divergerande uppgifter om antalet skulpturer. Carlo Pietrangeli 
uppger antalet till 523 i sin katalog Villa Borghese, 1966, 82.

22 Se t ex P. Moreno, ’I Ministri del principe Camillo: cronaca della collezione 
Borghese di antichità dal 1807 al 1832’, Scienze dell’antichità, Storia, Archeologia, 
Antropologia 1987, 339-371.

23 P. Della Pergola, Villa Borghese 1962; 1964 C.H Heilmann, ’Die Enstehungsge-
schichte der Villa Borghese’, Münchner Jahrbuch der bildenden kunst, München 
1973.

24 S. Reinach, L’Album de Pierre Jacques, Paris 1902, 116 tav 12.
25 Ulysse Aldroandi, Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi & case si 

veggono, Venezia 1556, 199-201.
26 Se LIMC II, s.v. Asklepios, 894
27 LIMC II, 894.
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4.

KLASSICISMENS	UTSTÄLLNINGSIDEAL

en	ny	historiesyn	växer	fram

 
 

Den idéhistoriska bakgrunden för ett nytt sätt att betrakta konst, som 
även medförde en förnyelse av utställningsmediet, inleddes redan un-
der 1600-talet med filosoferna Descartes och Vico. Den vidareutvecklades 
under 1700-talet genom de estetiska teoribildningar som utvecklades av 
Kant och Baumgarten. De ledde i sin tur fram till konstfilosofin hos Winck-
elmann och Hegel. En ny historiesyn och en ny människosyn främjade in-
tresset för utforskandet av nya visuella världar.

Fransmannen René Descartes (1596–1650) är i sammanhanget bety-
delsefull för sin kritik av det gamla etablerade vetenskapssystemet, som 
vilade på platonsk-aristotelisk grund. Minst lika intressant för sin syn på 
konst är italienaren Giambattista Vico (1668-1744), professor i retorik i 
Neapel. Vico förkastade Descartes hållning att man måste ha kravet att 
vetenskapliga utsagor skall vara sanna. I sitt viktigaste verk, La Scienza 
Nuova (”Den nya vetenskapen”, 1725) argumenterar Vico för att män-
niskan bara kan ha säker kunskap om det hon själv har skapat. Histo-
rien är människans eget verk, i motsats till naturen som är Guds verk. 
Genom Vicos insats grundlades en ny historieuppfattning. Den betonade 
att människan är föränderlig, liksom alla mänskliga samhällen och insti-
tutioner. För Vico var kulturhistoria, historien om människans kulturska-
pande verksamhet, överordnad den politiska historien. 

Den tyske kritikern och diktaren Johann Gottfried von Herder (1744–
1803) gav 50 år senare uttryck för tankegångar som liknade Vicos. Herder 
kom att få större genomslag, inte minst genom de banbrytande och upp-
märksammade föreläsningar om estetik som hölls av hans landsman, filo-
sofen Friedrich Hegel (1770–1831). Herder menade bl a att allt som sker är 
betingat av tid, plats och folkens karaktär.1 Detta, att alla människoverk måste 
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förstås utifrån sina egna premisser, blev avgörande för en stark utveckling 
i humanistisk riktning. Man kan t o m tala om perioden mellan 1770 till 
1830 som de moderna humanvetenskapernas grundläggningsperiod. Den 
nya historieuppfattningen och den nya människosynen öppnade dörren 
för en helt ny förståelse för den hermeneutiska grundprincipen att alla 
kulturella verk måste förstås på sina egna villkor. Det innebär att varje 
verk kan vara storartat och beundransvärt på sitt vis.
 

Klassicismens banerförare gör entré
Tysken Johann Joachim Winckelmann (1717–68) introducerade sin fö-
reställning om konstens historiska betydelse 1756, i Gedanken über die 
Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. I 
Geschichte der Kunst des Altertums (1764) vidareutvecklade han sina tan-
kegångar. Redan vid seklets slut var hans skrifter vida uppskattade läro-
böcker, starkt bidragande till vad som ansågs vara en vetenskaplig iscensätt-
ning av konstverken i museer och andra samlingar.2

För Winckelmanns antropologiskt orienterade konsthistoriska blick 
utgjorde grekisk konst en universell, allmängiltig standard. Skulpturen 
från den klassiska epoken (ca 480–ca 330 f. Kr.) förkroppsligade, ansåg 
han, konstnärernas strävan efter delarnas enhet och harmoni, och utgjor-
de därmed förnuft i en gripbar form. För de upplysta lärde i revolutions- 
tidens Europa var det emellertid lika viktigt att grekerna visat att endast 
fria individer kan skapa vacker konst eller rationella tankar. Genom att 
kombinera sina observationer av grekisk konst med ett perspektiv på 
miljö och socialt system spred Winckelmann insikten att grekisk konst 
skapades tack vare individens frihet och inte genom rigida lagar. Det var vid 
det fria betraktandet av naturen som grekerna lyckades skapa en idealbild 
av den. 

Winckelmann hävdade också att konst fördjupar vår förmåga till per-
ception och förståelse. Till skillnad från våra vardagsupplevelser av värl-
den (som vi upplever den) är möten med estetiska fenomen unika. De be-
höver inte organiseras på något särskilt vis. Konsten föreskriver inte hur 
de skall äga rum. En estetisk upplevelse äger rum mellan ett konstverk 
och dess betraktare. Interaktionen uppmuntrar medvetandet att engage-
ra sig i någon form av reflektion, som inte är begränsad i något avseende. 
Denna process kan sägas utgöra konstens ”konstituerande funktion”. Ut-
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ifrån Winckelmanns tankar om konstens plats i samhället framväxte en 
mönsterbild av hur konst skulle uppfattas och ställas ut.

Ett sådan förebildligt urval, en kanon, innehåller också ett begränsat 
antal auktoritativa förhållningssätt att iscensätta en utställning med.  
Expositionen utgår ifrån föremål och människor i ett fysiskt landskap 
som människor relaterar till. En utställningskanon är intimt förknippad 
med ett samhälles ursprung (som det uppfattas för tillfället). Den kan rent 
av sägas utgöra fokuseringpunkten i ett samhälles självförståelse. Utan 
en sådan kanon har ett samhälle inget ursprung, historia eller mening. 
Inte sällan representerar den en guldålder eller en uppfattat moraliskt 
exemplarisk period. De händelser som arkiveras i en kanon förser den 
efterföljande kulturella, intellektuella och politiska diskursen med mate-
rial och frågeställningar. Det är denna diskurs som skapar en grund och 
ett stöd för sociala, intellektuella och taxonomiska strävanden. Självfallet 

Johann Jacob Winckelmann 1717-1768
Porträtt av Anton von Maron (1733-1808)
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ville alla offentliga museer visa just den förebildliga kanoniska konst som 
kunde göra medborgarna till ädlare och bättre människor. Att det sedan 
inte alltid var originalskulptur från den klassiska tidens demokratiska 
Athen som visades, utan oftare romerska kopior av hellenistiska original, 
uppfattades ännu inte som särskilt betydelsefullt, inte heller att många av 
de utställda konstverken var hårt restaurerade. För att konstverken skulle 
möjliggöra kvalitativa upplevelser för betraktaren måste de kunna ses i 
sin helhet, följaktligen ansågs restaurering ofrånkomlig. Autenticitetsdis-
kussionen var ännu inte så utvecklad att nytillverkade detaljer störde be-
traktarens öga. 

Varken Winckelmann eller konstnärerna i den tidiga nyklassicismen, 
som t ex den italienske skulptören Antonio Canova (1757–1822) hade 
heller accepterat det faktum att den klassiska konsten ursprungligen varit 
bemålad i starka färger.3 En viktig aspekt av Winckelmanns estetik var 
att skulpturerna skulle reflektera ljuset (”Lichtstrahlen zurückschickenden”). 
Filosofen Hegel sammanfattade på ett koncist sätt vad Winckelmanns 
tolkningar av grekisk konst fick för betydelse för eftervärlden: ”Winckel-
mann blev så förtjust vid betraktandet av de antika idealen att det inspi-
rerade honom att ge konstförståelsen en helt ny betydelse, Winckelmann 
får anses vara en av de människor som inom konstens område har för-
mått att berika anden med en ny disciplin och ett helt nytt betraktelse-
sätt.”4 Hegel gick ännu längre än Winckelmann och skapade teoretiska 
förutsättningar för att den vita marmorn blev utgångspunkt för den ve-
ritabla ljuskult som manifesterades i konsten runt sekelskiftet 1800. Den 
kanske mest radikale av de franska upplysningsfilosoferna, Denis Diderot 
(1713-1784), var den förste som på allvar avslöjade de därav resulterande 
motsättningarna. Han framhöll visserligen de inspirerande nya aspekter 
som Winckelmann tillfört men kritiserade samtidigt dennes analys av en 
konstutveckling grundad på antika ideal som en logisk och fysisk omöj-
lighet.5

1700-talets klassiska utställningsideal
Under den period som vi kallar nyklassicism placerades större skulptur 
nästan uteslutande i därtill utformade gallerier och öppna platser, vilka 
vid vissa tillfällen kan ha fungerat som paradplatser men som skapats för 
att visa fram skulptur. Oftast rörde det sig om antikiserande snarare än 
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”moderna” arbeten som beställts för att komplettera de antika. I England 
var till exempel en av de mer imponerande interiörer som skapades av ar-
kitekten Robert Adam (1728–92) det exklusivt dekorerade neo-romerska 
skulpturgalleriet i Newby Hall, ritat 1767 för att härbärgera de synner-
ligen restaurerade och lågkvalitativa grekisk-romerska antiker som hans 
uppdragsgivare William Weddell köpt under sin Romresa två år tidigare. 
Här, liksom i de gallerier som ritats i Rom vid samma tid, Villa Albani, 
Villa Borghese eller Museo Pio-Clementino, var det mycket tydligt att 
den arkitektoniska inramningen i kombination med den storstilat expo-
nerade samlingen av skulpturer framkallade en effekt som var viktigare 
än det intryck som gjordes av de uppställda individuella föremålen. Ver-
ken erhöll en diffus status, eftersom de både var en förevändning för och 
del av dekoren i en genomarbetat formgiven klassisk interiör. Den ibland 
litet dystra känsla som åstadkoms, bl a i Newby Hall, var delvis avsikt-
lig, för att påminna betraktaren om den miljö där de antika konstverken 
kunde tänkas ha varit utställda, i offentliga bad, villor och palats. I detta 
avseende var formgivningen av skulpturgallerier annorlunda än samtida 
tavelgallerier, men senare under 1800-talet kan vi se en historiserande 

Belvedergalleriet i Vatikanen
Gravering 1795 av Domenico Pronti
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tendens att efterlikna renässans- och barockpalats, även i museer avsedda 
för utställningar av gamla mästartavlor.
 

Roms museer
När påve Clemens XIV år 1770 öppnade Museo Pio-Clementino i Vatika-
nen för allmänheten var Rom redan själva arketypen för ett museum. 
’Museet’ Rom stod i följande relation till museibegreppet enligt den fran-
ske arkitekturhistorikern Antoine Quatremère de Quincy 1796: 

Det sanna museet Rom, det museum jag talar om, består, det är sant, 
av statyer, kolosser, tempel, obelisker, triumfkolonner, bad, arenor, 
amfiteatrar, triumfbågar, gravar, stuck, fresker, lågreliefer, inskrifter, 
dekorfragment, byggnadsmaterial, möbler och nyttoföremål. Men 
det består också av platser, historiska platser, berg, stenbrott, antika  
vägar, ruinstäder, minnen av lokala traditioner, existerande seder vars 
paralleller och jämförelser endast kan göras i landet självt.6

Därtill stod många av den romerska adelns palats och villor praktiskt ta-
get öppna för konstnärer och kännare, en liberal tradition som ännu lever 
kvar hos några familjer. Familjeinnehavets levande tradition skänkte en 
speciell, egenartad aura åt konstverken som inte kan återskapas i offent-
liga byggnader eller museer.7

 Bildkonstens från och med 1500-talet tilltagande autonoma ställning 
påverkade även konstbetraktandet. Från att ha varit en angelägenhet för 
de förmögna konstälskarnas och mecenaternas trängre kretsar utvidgades 
konstens estetiska och historiska dimension genom uppkomsten av den 
nya institutionen ’museum’. Konstverk kom därmed delvis att förlora sin 
forna laddning, men vann en ny. Museets enhetsverkande kraft som fokus 
för konstens historia och som en del av den allmänna historien medförde 
en speciell estetisering av dess föremål. Många privata samlingar funge-
rade som museer långt in på 1700-talet. Palazzo Farneses stora antiksam-
ling, vilken grundlagts av påve Paul III i mitten av 1500-talet, flyttades 
till Neapel mellan 1787-1800, Palazzo Riario-Altemps stora samling hade 
skingrats från och med 1773. Även Julius III:s antiksamling i Villa Giulia 
skingrades slutgiltigt under 1700-talet. De stora samlingarna från 15- och 
1600-talen, Medici, Borghese, Ludovisi, Barberini, Pamphili var dock i 
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stort sett intakta under 1780-90 talen. Antiksamlingar fanns dessutom 
i Palazzo Altieri, Palazzo Colonna, Palazzo Lancelotti, Palazzo Piombi-
no, Palazzo Strozzi och Villa Aldobrandini på Quirinalen, för att nämna 
några av de viktigaste. Bland tidens konstnärer hade Antonio Rolandi, 
Raphael Mengs och Bartolomeo Cavaceppi betydande konstsamlingar 
som kunde karaktäriseras som museer. Många faktorer samverkade till 
den utveckling som resulterade i öppnandet av en rad muséer för Europas 
borgerskap under senare delen av 1700-talet. Kulturlivets koncentration 
till hoven och adeln minskade. Utbildningsväsendet drog in i allt större 
delar av samhället, intresset för forskning om konst och historia vitali-
serades. Upplysningsprojektet formulerade och ordnade hela den tanke-
värld som dessa företeelser var symptom på. En tanke som utvecklades 
av Diderot var att konst hade en viktig roll vid sidan av undervisning och 
lagstiftning. 

Det kan inte uteslutas att också påven hade låtit sig påverkas av de 
nya idéerna. Museo Pio-Clementino hade grundats av Clemens XVI (1769-
1774) och var fortfarande under uppbyggnad när Pius VI tog över. Det 
har ofta betecknats som den första byggnad som projekterats och upp-
förts som museum. Den byggdes i flera etapper mellan 1770 och 1773 med 
utgångspunkt i en renässansvilla inom Vatikanpalatsets område. Museets 
avgörande betydelse för utvecklingen av 1800-talets museiarkitektur låg 
i de rumsformer som skapades av arkitekterna Michelangelo Simonetti 
och Giuseppe Camporesi, dels den stora trapphallen med sin kupolvälv-
da rotunda, efterliknande Pantheons monumentala rum, dels det öppna 
gårdsrummet (cortilen) och de långa flygelgallerierna, vilka inspirerats 
av romersk palatsarkitektur. Interiörerna hade slagna valv och dyrbara 
marmorinkrustationer. Belvederetorson installerades ensam och centralt 
placerad i en särskilt utformad vestibul. Även andra arbeten ur den be-
römda skulptursamlingen från Cortile delle Statue som Laocoon-gruppen, 
Apollo di Belvedere och Venus Felix sattes upp i individuella nischer med 
överljus som leddes in från den nygestaltade gården. Runt omkring dessa 
grupperades andra små verk för att framhäva deras betydelse. Den inra-
mande arkitekturen var dekorerad med reliefer som framkallade en när-
mast överarbetad infattning. Sammantaget ansågs arkitekturen tillföra 
de utställda konstverken ett antikt helhetskoncept av rumslighet, konst 
och andlighet. 
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Romantikens syn på utställningsbesökaren
Under det tidiga 1800-talet uppstod en ny situation, man började ut-
trycka oro beträffande presentationen av klassisk skulptur i de nya of-
fentliga, besöksorienterade skulpturgallerierna. En ovanligt väldokumen-
terad och självmedveten debatt som rörde utställning av antik skulptur i 
ett offentligt museum ägde rum 1815, i samband med projekteringen av 
glyptoteket i München. Debatten fördes mellan Johann Martin Wagner, 
en konstnär som rådgivit kung Ludwig I av Bayern vid dennes inköp av 
antik skulptur och museets arkitekt Leo von Klenze. Wagner argumen-
terade för att gallerirummen skulle undvika den dekorativa rikedom och 
de arkitektoniskt glänsande effekter av det slag som Klenze föreslog. Han 
menade att detta riskerade att distrahera betraktaren och omintetgöra ett 
noggrant betraktande av de utställda skulpturerna. Wagner föreslog i stäl-
let mycket enkla interiörer med dämpad belysning från norrvända föns-
ter; det skulle efterlikna förhållanden från akademiska tecknarklasser.8 
Klenze svarade att rumsmiljön i ett offentligt museum inte kunde vara så 
dyster, eftersom utställningen måste tilltala den breda publiken, inte bara 
professionella konstnärer och experter på antik konst. Enligt hans åsikt 
borde konstskatterna presenteras på ett sådant sätt att de kunde bereda 
glädje för alla slags besökare men fortfarande i en värdig inramning. 

Von Klenzes åsikt segrade. För de flesta, underströk han, skulle intryck-
et från de klassiska skulpturerna höjas genom spektaklet av en dramatiskt 
formgiven miljö (se bild s 75) som skulle ge skulpturerna liv och föra in 
konsten i verkligheten, i livet.9 Han påtalade även att färg behövdes för 
att dämpa den vita marmorn och kompensera för det relativt oattraktiva 
och skadade skick som många av skulpturerna befann sig i. Till skillnad 
från den dekorativa nakenheten i många italienska och andra samlingar, 
med smutsgrå färgsättning av rummen, skapade von Klenze en viss stor-
slagenhet i kombination med starkt färgsatta väggar mot vilka skulptu-
rerna ställdes ut för att göra betraktaren medveten om den skuld som den 
moderna konsten stod i till antikens mästerverk och få denne att glömma 
det usla skick som tid och förstörelse utsatt dem för innan de kommit till 
oss. 

Argumenten för att antik skulptur behövde inramas av en anslående 
arkitektonisk kontext avslöjar naturligtvis även en oro för att den stora 
publiken inte utan vidare skulle uppskatta och ta till sig en enkel utställ-
ning, avsedd för ett mer individuellt möte med konstverken. En liknande 
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oro hade uttryckts ännu mer explicit några år tidigare av skulpturkän-
naren Karl August Böttiger i Dresden. I en föreläsning om muséer och 
samlingar som han höll 1807 framförde Böttiger åsikten att den klassiska 
skulpturens funktion gradvis förändrats sedan det antika Greklands da-
gar. Skulptur kunde ha tre ändamål menade han, den kan antingen be-
röra, dekorera eller undervisa. Endast där den berör människor blomstrar 
konsten med en rosig ungdomlig glöd i ett land där den hör hemma. 

Glyptoteket i München
Gravering av Leo von Klenze

(Sammlung Glyptothek, München, 1830)
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5.

ETT	RUM	MED	AVSIKT

upplysningen	tar	form	i	nordens	venedig

Kung Gustav III var en stor beundrare av antikens konst. Föga överras-
kande blev han mycket imponerad vid sitt besök i Vatikanen 1783-84. Va-
tikanens samling av antik skulptur var, som tidigare nämnts, utställd i 
det stora nyklassicistiska galleriet och rotundan i Museo Pio-Clementino. 
En av följderna av kungens italienska resa kom att bli tanken på att in-
rätta en, visserligen något mer modest men ändå motsvarande förebild-
lig, publik utställningslokal i Sverige. Upphovsmannen till ett offentligt 
museum på Stockholms slott (invigt efter Gustav III:s död 1792) var med 
all sannolikhet kungens rådgivare i konst- och samlarfrågor, Carl Fredrik 
Fredenheim.	1 Denne hade redan under lång tid innan han utnämndes till 
chef över Sveriges första offentligt ägda museum visat stort intresse för 
de antika konstföremål som Gustav III inköpt i Italien. I Kongl. Museum 
på Stockholms slott uppsattes en minnestavla med latinsk text, vilken i 
översättning lyder: 

De kungliga klenoder av antikviteter och verk inom de bildande kon-
sterna, som Gustav III i hög grad berikade, tillgodosåg Gustaf IV 
Adolf under hertig Karls av Södermanland förmyndarskap genom att 
1794 inrätta detta museum, för att de, behörigen ordnade och grup-
perade, skall vara det allmänna till nytta och prydnad.2

En svensk humanists kometkarriär
Carl Fredric Fredenheim var född i Åbo 1748 och son till biskop Carl 
Fredric Mennander, som blev ärkebiskop 1775. Pojken uppfostrades efter 
upplysningstidens principer, han skrevs in som student vid Åbo akademi 



78	■ lennart	palmqvist

vid 6 års ålder, när han var tretton valdes han till kurator för Österbottens 
nation. Denne lillgamle trettonåring satt således ordförande vid nations-
sammankomsterna. Vid 17 års ålder disputerade han med en avhandling 
på latin och efter nio månaders träning i juridik var han färdig för en äm-
betsmannabana och for till Stockholm där han började vid Justitierevisio-
nen. År 1769, tre år innan Gustav III:s statsomvälvning skulle komma att 
äga rum, adlades han till följd av faderns förtjänster och kunde därmed 
påbörja en karriär i Kanslikollegium (som utrikesdepartementet då be-
nämndes). Han avancerade där till att bli statssekreterare, endast 27 år 
gammal. Snart blev han också ceremonimästare vid hovet och gifte sig 
med Christina Elisabeth Hebbe, dotter till kommerserådet och börsaris-
tokraten Simon Bernhard Hebbe.

Vid Åbo akademi hade Fredenheim grundlagt ett starkt intresse för 
vitterhet, vetenskap och de sköna konsterna. Detta intresse förde honom 
in i de kungliga kretsarna och även till det påvliga arkivet i Rom. Han 
brevväxlade med kurian (påvesekretariatet) för att förvärva avskrifter ur 
Vatikanarkivet av urkunder som rörde Sveriges medeltidshistoria. 

Fredenheim i Rom
Hösten 1787 inledde Fredenheim en längre utländsk resa och anlände i 
mars 1788 till Rom.3 Den 28 mars erhöll sonen till Sveriges protestantiske 
ärkebiskop audiens hos påve Pius VI, den katolska kyrkans överhuvud. 
Pius VI hade på ett lysande sätt mottagit Gustav III fyra år tidigare på 
dennes italienska resa och var positivt stämd mot Fredenheim när denne 
framförde sina och kungens önskemål om avskrifter ur det påvliga arki-
vet. Större delen av den ståtliga avskriftssamlingen skänktes sedermera 
till Åbo akademi, där den brann upp 1827. Lyckligtvis hade dock kopior 
lämnats till Vitterhetsakademien i Stockholm.

Fredenheim utnyttjade tiden i Rom mycket målmedvetet och effektivt. 
Våren 1788 tillbragtes under flitigt umgänge med de tongivande kretsarna 
i det romerska sällskapslivet, däribland tyskar och fransmän, framförallt 
träffade han arkeologer, konstnärer och konsthandlare. Han blev med-
lem i målarakademin ”San Luca”, vilket underlättade möjligheterna att 
besöka Roms många antiksamlingar. Rom hade de äldsta offentliga mu-
seerna i Europa. De kapitolinska samlingarna hade  börjat sammanställas 
av Sixtus IV (1471–84) och Palazzo Dei Conservatori på Kapitolium hade 
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redan1471 mottagit påvens grekiska och romerska bronser.4 Trehundra år 
senare hade Rom utvecklats till ett centrum för Europas konstnärer och 
lärda. När påve Clemens XIV år 1770 öppnade Museo Pio-Clementino för 
allmänheten utgjorde Rom i sig redan själva sinnebilden för ett museum.   
Dessutom stod, som tidigare nämnts, många av den romerska adelns pa-
lats och villor praktiskt taget öppna för konstnärer och kännare, en libe-
ral tradition som ännu lever kvar hos några familjer.6 Familjeinnehavets 
levande tradition skänkte en speciell, egenartad aura åt konstverken som 
inte kan återskapas i offentliga byggnader eller museer. Bildkonstens till-
tagande autonoma ställning, som hade ägt rum från och med 1500-talet, 
påverkade även konstbetraktandet. Museet var nu ett rum för att betrak-
ta konstens skönhet och dess historia.

Fredenheim blev kvar i Rom ett helt år och hade således goda möjlig-
heter att betrakta konst och antikviteter i de samlingar som ännu inte 
skingrats. Palazzo Farneses stora och viktiga antiksamling, grundlagd av 
påve Paul III i mitten av 1500-talet, flyttades över av de spanska bour-
bonerna till Neapel mellan 1787-1800 efter ätten Farneses utslocknande 
1731. Palazzo Riario-Altemps stora samling hade skingrats från och med 
1773, även Julius III:s antiksamling i Villa Giulia skingrades slutgiltigt 
under 1700-talet. De stora samlingar som inrättats i staden av några av 
1500- och 1600-talens ledande furstehus (Medici, Borghese, Ludovisi, 
Barberini, Pamphilj) var dock i stort sett intakta på Fredenheims tid. 
Enbart Barberinisamlingen upptog, enligt en inventarieförteckning från 
1738, över 640 huvudsakligen antika skulpturer och fragment. Den be-
römda antiksamlingen i Palazzo Giustiniani hade ännu 1765 mer än 560 
större skulpturer enligt bevarade beskrivningar. 

Antiksamlingar fanns dessutom i Palazzo Altieri, Palazzo Colonna, 
Palazzo Lancelotti, Palazzo Piombino, Palazzo Strozzi, och Villa Aldob-
randini på Quirinalen för att nämna några av de viktigaste. Bland konst-
närerna hade Antonio Rolandi, Raphael Mengs och Bartolomeo Cava-
ceppi betydande konstsamlingar, vilka även dessa kunde karaktäriseras 
som museer.

Efter en resa till Neapel hösten 1788 återvände Fredenheim till Rom 
och sökte tillstånd hos Vatikanen för att inleda utgrävningar på Forum 
Romanum.  Sedan han erhållit påvens tillstånd påbörjades grävningarna 
den 3 november. Man började gräva på en punkt belägen 50 steg från 
de tre ännu upprättstående kolonner som hörde till Castor och Pollux 
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helgedom och 124 steg från Saturnustemplet, dvs vid Basilica Iulias inre 
kant (nära dess nordöstra hörn, som det visade sig efteråt). Man arbetade 
i riktning mot Castorstemplet men grävde djupast i mitten av det område 
som uppstod och trängde igenom basilikans golvläggning. Fredenheim 
har beskrivit förloppet i sin dagbok ”Man skred liksom gradvis tillbaka till 
framfarna sekler”. 

Fredenheims metodiska arbete – som framgår av rutnätet på illustra-
tionen av grävningsplatsen använde han sig av ett koordinatsystem – och 
hans avsikt med grävningen, att få kunskap om det antika Forums av-
gränsning åt sydväst, visar på ett vetenskapligt förhållningssätt som vid 
denna tid var tämligen ovanligt. Fredenheim inlät sig heller inte själv på 
att försöka bestämma vilken den byggnad kunde ha varit som han påträf-
fat och vars marmorgolv han brutit upp och delvis sålt för att finansiera 
grävningen, utan konsulterade sakkunskapen. På hemväg från Rom i  
januari 1789 stannade Fredenheim i Strassbourg under några veckor. 
Där besökte han dagligen en ryktbar specialist på romerska fornfynd, 
professor Jeremias Jacob Oberlin. Denne man som var väl känd bland 
både svenskar och tyskar, och för övrigt bekant med både Goethe och  
Herder, bearbetade Fredenheims anteckningar och publicerade resultatet 
i en fransk encyklopedi 1796.7 Oberlin kom fram till en helt riktig slutsats 
om Forums utsträckning och bekräftade betydelsen av Fredenheims upp-
täckt för den dåtida vetenskapliga världen. 

Fredenheim och museitanken
I den utveckling som resulterade i öppnandet av en rad museer för Eu-
ropas borgerskap under senare delen av 1700-talet samverkade många 
faktorer, kulturlivets koncentration till hov och adel minskade, utbild-
ningsväsendet drog in i allt större delar av samhället och intresset för 
forskning om konst och historia vitaliserades. Ledande företrädare för 
de idéströmningar som benämnts ”Upplysningen” formulerade och ord-
nade den tankevärld som dessa företeelser var symptom på. En tanke som 
utvecklades av Denis Diderot var att konsten hade en viktig roll att spela 
i samhället, vid sidan av undervisning och lagstiftning. Det kan inte ute-
slutas att såväl påven som Gustav III låtit sig påverkas av dessa idéer (hur 
mycket de än må ha funnit andra delar av upplysningsprojektet oaptit-
liga). Museo Pio-Clementino hade grundats av Clemens XVI (1769-1774) 
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och var fortfarande under uppbyggnad när Pius VI efterträdde honom. 
Då kung Gustav nyårsdagen 1784 besökte museet vägleddes han av Pius 
personligen. Om inte förr så befästes hos kungen nu tanken på att skapa 
en svensk motsvarighet, om än anspråkslös, till Vatikansamlingarna. 

Skulpturernas härstamning8

Sedan början av 1780-talet hade Carl Fredrik Fredenheim korresponderat 
med den Rombaserade konstnären och konsthandlaren Francesco Pira-
nesi, son till den store gravören Giambattista Piranesi (1720–74). Den 28 
mars 1783 lyckades han få kungen att utnämna Piranesi till kunglig kons-
tagent. Denne var väl förberedd inför kungens besök. Genom honom in-
köptes slutligen en samling om 100 konstobjekt från antiken, övervägan-
de vaser. Av gravören Giovanni Volpato förvärvade kungen en komplett 
uppsättning av ”Apollo med de nio muserna”. Kungen hade själv besökt 
Volpato vid flera tillfällen under sin vistelse i Rom 1783-1784. Volpato 
hade köpt in dem från olika samlingar i Rom, bl a från familjen Farnese 
eller genom att restaurera fynd från egna utgrävningar. Flera av skulptu-
rerna passerade olika mellanhänder innan de kunde köpas av Volpati. Vid 
sidan av Piranesi och Volpato var den berömde engelske arkeologen och 
antikhandlaren Gavin Hamilton involverad i samlingens förvärvande.

Konglig museum på Stockholms slott
Det var alltså med stora portioner förvärvad antikkunskap och med en-
tusiasm för de klassiska idealen som såväl kung Gustav III som Freden-
heim återvände hem från sina italienska resor. De storstilade planerna på 
ett ”museislott” på Haga, vilket börjat projekteras 1786 med ritningar av 
Tempelman och Desprez, fick dock skrinläggas som en följd av kungens 
frånfälle den 29 mars 1792. I samband med bouppteckningen efter ma-
jestätet undersöktes konstsamlingarnas juridiska status. Resultatet blev 
att samlingarna bedömdes tillhöra kronan, dvs svenska staten. Detta be-
kräftades genom ett kungligt brev daterat den 4 december 1792 och hade 
redan den 28 juni samma år omnämnts i ett konseljprotokoll. I samma 
protokoll gavs Fredenheim uppdraget att ansvara för upprättandet av ett 
kungligt museum på Stockholms slott (Kongl museums och Nationalmu-
seums stiftelseurkund).9 
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Fredenheim hade redan tidigare varit engagerad i de kungliga samling-
arnas uppbyggnad och hade sannolikt påverkat de omständigheter som 
ledde fram till upprättandet av det nya museet. Han var med stor sanno-
likhet den ende i landet som ägde tillräcklig sakkunskap för att bygga upp 
ett nationellt museum. Uppgiften var nämligen besvärlig, statens konst-
samlingar var skingrade på många olika platser och inte enbart i Stock-
holm, utan också vid Drottningholm, Svartsjö, Ulriksdal, Strömsholm, 
Kungsör, Ekolsund och Gripsholm. Fredenheim var en mycket rutinerad 
ämbetsman och hade kraft och förmåga att ge det nybildade museet en 
stark organisation med två sekreterare, en kammarförvaltare med upp-
sikt över rummen, en skulptur- och en målerikonservator samt ett antal 
extra biträden för vården av grafik och handteckningar. Museet förlades 
till den nordöstra flygelns bottenvåning i Stockholms slott, direkt under 
det kungliga biblioteket. Konglig museum öppnade hösten 1794 och kun-
de besökas en dag i veckan. 
 

Gustav III:s antikmuseum
Apollo och de nio muserna
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1700-talets utställningskanon för skulptur
Under sin tid i Rom hade Fredenheim förvärvat ovärderliga kunskaper 
om olika fyndorter, något som sedermera gjorde informationerna om den 
kungliga skulptursamlingen fylliga och pålitliga. I Rom bör han också ha 
kommit i kontakt med Johann Joachim Winckelmanns tankar om konst.10 
Framförallt kunde han dock inte undgå att lägga märke till skulpturens 
framträdande plats i Roms konstsamlingar. I Museo Pio-Clementino be-
handlades vissa förstarangsobjekt med speciell omsorg, den s k Belvedere-
torson t ex installerades ensam och centralt placerad i en särskilt utformad 
vestibul. Även andra arbeten ur den berömda skulptursamlingen från 
Cortile delle Statue som Laocoongruppen, Apollo di Belvedere och Venus Felix 
sattes upp i individuella nischer med överljus, som strömmade in från den 
nygestaltade gården. Runt omkring dessa objekt grupperades andra små 
verk för att framhäva deras betydelse. Den inramande arkitekturen var 
dekorerad med reliefer, vilket framkallade en mycket rikt genomarbetad 
infattning.11

Konglig museums utformning
Det stora galleriet mot söder, ursprungligen planlagt som orangeri, fung-
erade som museets huvudrum. Denna vackert utformade sal, med par-
ställda kolonner och ett välvt tak med kassettdekor, har sju stora fönster 
ut mot Logården. Sångarguden Apollo och de nio muserna samt Minerva 
står uppställda utmed innerväggens långsida med den sovande Endymion 
tvärställd vid ena kortsidan. Väggarnas ljusgrå färgsättning skapade en fin 
balans och kontrast mot de vita marmorskulpturerna. Det schackmönst-
rade marmorgolvet lämnades tomt. Det mindre galleriet, mot norr, är ett 
långt smalt rum med små fönster högt placerade på ytterväggen. Detta 
mörka rum krävde särskild omsorg vid planeringen. En marmorerad hyl-
la för samlingen av antika byster placerades längs innerväggen. Väggar-
na ovan skulpturhyllan målades ljusgrå, väggen under i en marmorerat 
mörkgul nyans. Golvet fick samma utformning som i det större galleriet 
med svarta och vita marmorplattor. I det lilla strängt nyklassicistiska gal-
leriet exponerades en mängd föremål, dock främst skulptur och urnor, 
med hjälp av skåp och bord. De högt placerade fönstren gav ett överljus 
som uppskattades av samtiden och stämde väl överens med tidens roman-
tiserande antikuppfattning.



84	■ lennart	palmqvist

I den östra delen av det mindre galleriet låg en ’tvärsal’ som delades 
in till två små utställningsrum, varav ett för teckningar och gravyrer (bl 
a en stor samling Piranesigravyrer). Detta rum målades i gul stenfärg och 
innehöll även en kakelugn i grön porfyr. Det övre rummet inreddes för 
medalj- och vassamlingarna.

När Konglig Museum stod färdigt i mitten på 1790-talet målade Pehr 
Hilleström av de båda gallerierna. På en av målningarna syns ”Apollo och 
muserna” ljuset från de höga fönstren eller dörrarna mot Logården fyl-
ler det långa galleriet och låter statyerna med tydliga skuggor teckna sig 
på väggen. I det andra galleriet, det som vetter mot Lejonbacken, sitter 
fönstren högt. Skuggorna bakom de uppradade bysterna är blekare, som 
de blir i ljuset från norr. I båda gallerierna fick skulpturerna sitt ljus från 
sidan och framträdde säkert med stor tydlighet, särskilt i musernas gal-
leri, även om deras volym inte framträdde lika tydligt. Det fanns även en 
målerisamling som hängdes en trappa upp utanför biblioteket, men det 
var skulpturerna som var huvudsaken och därför kallades också det som 
idag är Gustav III:s antikmuseum för Stenmuseum.

Gestaltningen av de museala rummen formades således genom Freden-
heims och slottsarkitekten Carl Sundvalls ansträngningar till en lyckad 
blandning av antikinspirerade formelement och en skulpturuppställning 
i Vatikanmuseets anda.	Carl Fredrik Sundvall hade studerat i Italien från 
1788 till 1791 och där även kommit i kontakt med den franske arkitekten 
Léon Dufourny, som kan ha påverkat Sundvalls planläggning av galle-
riet för Apollo med de nio muserna.12 Det bör samtidigt noteras att den 
anspråkslösa skulptursamlingen i Konglig Museum fick en betydligt mer 
tilltalande och diskretare utformning än de mer anspråksfulla parafraser 
på Museo Pio-Clementino som gjordes av Leo von Klenze och Friedrich von 
Schinkel i Glyptoteket i München respektive Altes Museum i Berlin.13

Efter Fredenheims död 1803 dröjde det dock inte länge förrän nyklas-
sicistiska skulpturer av samtida svenska konstnärer placerades bland de 
antika i gallerierna. Denna förtätning av föremålen i utställningsrummen 
förtog naturligtvis mycket av det ursprungliga visuella uttrycket. Under 
hovintendenten Lars Jacob von Röök, museichef 1830–50, dramatisera-
des museets iscensättning ytterligare: murgröna planterades i gallerierna 
och visningar i fackelsken anordnades. När det färdigbyggda National-
museum öppnade 1866 på Blasieholmen överfördes samlingarna dit. År 
1958 restaurerades de tidigare lokalerna i Fredenheims anda och antiker-
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Gustav III tar emot skulpturer från Italien
 (fresk av Carl Larsson, målad 1896, norra väggen i Nationalmuseums trapphus)
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na återfördes. ”Stenmuseum” kan återigen ge besökaren en förnimmelse 
av ”den antika konstens ädla enkelhet och stilla storhet”, som Winckel-
mann en gång så väl formulerade det.14

Noter

  1  Per Bjurström, Nationalmuseum 1792-1992, Stockholm 1992. Se även den ut-
märkta artikeln `Physiocratic Ideals and National Galleries av Per Bjurström 
i The Genesis of the Art Museum in the 18th Century, (ed), Per Bjuström Stocholm 
1993, 28-60.

  2 Latinsk inskription från 1796 på marmortavla i Kongl. Museum, uppsatt av 
Fredenheim, texten författad av Vatikanbibliotekets prefekt Gaetano Marini. 
Se diskussionen av Magnus Olausson, ’Offentlighetstanken och skapandet av 
ett museum’, Kongl. Museum, Solfrid Söderlind (red), Stockholm 1993, 39-47. 

  3 För en livfull och utförlig beskrivning av resan se nu Lars-Johan Stiernstedt, 
Vår man i Rom. Överintendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787-1790, 
Stockholm 2004, 37-275.

  4 Ett utdrag ur resediariet (KB): ”8/4. Tisdag. Solsken men något kallt. F.m. hos Car-
dinal Zelada. Kl.1 ¼ til Capitolium, och med den stora Beskrifningen till hands besett 
Statue Samlingen i alla rummen i tvänne timar. Besåg i det vackra solskenet Marci Au-
relii Statue Equestre på alla sidor, Senatorens Palats utanpå med Statuen af Rom och 
bägge floderna af granit. Kyrkan Ara coeli och stället där Augusti altare stått. Sedan 
utför den 124 steg långa trappan.”

  5 E. Pommier, (ed.) Lettres à Miranda sur les déplacement des Monuments de l’art de 
l’Italie par Quatremère de Quincy, Paris 1989, lettres III.

  6 Se Brigitte Kuhn-Forte, ’Antikensammlungen in Rom,’ Römische Antiken-
sammlungen in 18. Jahrhundert, (Utställningskatalog Winckelmann-Gesellschaft 
in Wörlitz, 1998) Mainz am Rhein 1998, 30-66. 

  7 J. J .Oberlin., Exposé d’une découverte de M.le Chevalier de Fredenheim sur-inten-
dent des bâtiments et du Musée de Stockholm faite au Forum Romanum en Janvier 
MDCCLXXXIX par J.J.Oberlin de l’Institut Naional de France, Strasbourg 1796.

  8  För en mer detaljerad och sakkunnig diskussion se, Anne-Marie Leander Tou-
ati, Ancient Scupltures in the Royal Museum. The Eighteenth-century Collection in 
Stockholm, Vol. I, Stockholm 1998.

  9 Se Fredrik Sander, Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets historia, Stockholm 
1876, vol.4, 77-90.

10 Beträffande Winckelmann se ovan kap. 4.
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11 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, B, Darmstadt 1957 Band 5, 192-193; 
Jacques Derrida, La Vérité en Peinture, Paris 1978. Se även Donald Preziosi, 
Rethinking Art History:Meditations on a Coy Science, Yale 1989, 17,19.

12 Se Magnus Olausson,’ Léon Dufourny and the Muse Gallery of king Gustavus 
III,’ Nationalmuseum Bulletin , vol.12:2, Stockholm 1989.

13 I Leo v. Klenzes Glypthotek reduceras den antika skulpturen stundtals till att 
utgöra arkitekturdekor i ett alltför utbroderat och polykromt arkitektoniskt 
ramverk där även stora takmålningar störde det visuella intrycket av den anti-
ka skulpturen. Se även nedan kapitel 7.

14 Johann Joachim Winkelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen 
Werke in der malerei und Bidhauerkunst, Dresden 1756, 21, ’Das allgemeine vorzüg-
liche kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine 
stille Grösse, so wohl in der Stellung als im Ausdrücke.’



88	■ lennart	palmqvist



romantiska	reflektioner	■ 89

6.

ROMANTISKA	REFLEKTIONER

nyhumanismen	och	framväxten																					
	av	nya	vetenskaper

Sedan upplysningstankarna väl vunnit insteg i Västeuropas stater kom 
också konstens och den materiella kulturens historia att betraktas som 
väsentliga inslag i den egna nationens anda och utveckling. För att nå 
insikt om sina egna och sina landsmäns relationer till omvärlden måste 
varje bildad människa skaffa sig kunskaper om den egna nationens his-
toria. Kännedom om de humanistiska ämnena blev följaktligen ett vä-
sentligt inslag i allmänbildningen, vid sidan av grundläggande insikter i 
naturvetenskaperna. 

De nya offentliga museerna spelade en viktig roll i detta bildnings-
program, inte minst i Tyskland, där nationalstatstanken ändå var högst 
kontroversiell, till följd av det tyskspråkiga kärnlandets uppdelning i en 
mängd småstater. Det borgerliga samhället kunde också manifestera sin 
nyvunna makt t ex genom att på museer exponera den konstsyn som ti-
digare varit förbehållen konstsamlande furstar och aristokrater. Sådana 
tendenser gjorde dock paradoxalt nog museerna mer till platser för re-
presentation än för undervisning. Först under andra hälften av 1800-talet 
kunde en förändring i mer uttalat didaktisk riktning noteras. Exempel 
på en sådan förändrad museisyn utgjorde Victoria and Albert Museum i 
London (grundat 1852), Kunstindustrimuseum Köpenhamn (1890) och 
Skansen i Stockholm (1891).

Museum de la République 
Den franska revolutionen frambragte det första moderna konstmuseet. 
År 1793 sökte Frankrikes revolutionära regering efter ett sätt att drama-
tisera skapandet av den nya republikanska staten. En lösning blev att na-
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tionalisera den nyligen giljotinerade kung Ludvig XVI:s konstsamling. 
Grande Gallerie du Louvre förklarades vara ett offentligt museum under 
namnet Museum de la République. Det tidigare kungliga palatskomplexet 
omorganiserades nu till ett museum för folket, öppet för alla med fri en-
tré lördagar och söndagar. Louvrekollektionen var inte den första kung-
liga samling som förvandlats till ett allmänt konstmuseum men det var 
den mest politiskt betydelsefulla och inflytelserika. Det gamla palatsets 

Salle de la Vénus, Musée Napoléon i Louvren 1812
(Gravyr, Charles Percier & Pierre-Francois Léonard Fontaine)
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nya status mejslades in i dess hjärta. Över ingången till det s k Apollogal-
leriet, skapat av Ludvig XIV som ett prinsgalleri och en mottagningshall, 
finns inskrivet det revolutionsdekret som påkallar existensen av den fran-
ska republikens museum. Kollektionen blev på så sätt en mäktig symbol 
för den gamla regimens kollaps (dess öppnande den 10 augusti 1793 kom-
memorerade årsdagen av enväldets fall) och skapandet av en ny ordning. 
Louvren blev en prototyp för den sorts museum som har i uppdrag att 
bevara samhällets kulturella arv.

Museets funktion blev att bibringa medborgaren medborgerlig värdig-
het, att utgöra en passande ram och förmedla ett kulturellt raster, utan 
att därför riskera att föreställningar om reell fördelning av makt uppstod. 
Konsten användes med andra ord som medel för att upprätta en relation 
mellan individen (som medborgare) och staten (som välgörare). Detta 
förhållningssätt krävde att äldre existerande uppfattningar om konst och 
konstsamlande reviderades. I furstars gallerier hade målningar, skulptu-
rer och andra dyrbarheter uppfattats som luxuösa dekorationer och av-
undsvärda demonstrationer av rikedom eller som troféer efter militära 
framgångar. Med andra ord så hade konstföremålen i själva verket visat 
något om ägaren – hans makt, ära eller vishet. För att spela en ny roll i 
ett offentligt konstmuseum, måste samma föremål ges en annan mening, 
en mening som kunde särskiljas och helst upplösa gamla betydelser. De 
utställda objekten blev nu konsthistoriska föremål, kulturhistoriskt värde-
fulla som förvaltare av andlig rikedom, historiska produkter av individu-
ella och nationella genier. Museikontexten är en mäktig förvandlare, den 
konverterar materiellt välstånd och status till andligt välstånd.

Den nya disciplinen konsthistoria gjorde detta möjligt, eftersom det 
system av klassificering som konsthistorikerna byggde upp omedelbart 
togs i bruk av staten som ett ideologiskt instrument. Louvren adminis-
trerades till en början lika mycket av konstnärer som antikvarier, som 
målaren Hubert Robert och den briljante skriftställaren, samlaren och 
antikvarien Dominique Vivant Dinon, innan Napoleon erbjöd ledningen 
till målaren Jacques Louis David och skulptören Antonio Canova.

Parlamentsledamoten och konsthistorikern Antoine Quatremère de 
Quincy (1755-1849) opponerade sig vid tanken på att det nya museet 
skulle vara en ”synliggjord konsthistoria” och skrev 1815 en kritik av in-
stitutionen i sin bok Considérations morales sur la destination des ouvrages de 
l’art. Grundandet av museer var en viktig vändpunkt efter vilket de fles-
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ta konsterfarenheterna riktades mot det förflutna. Det som bekymrade 
Quatremère mest var att när konsten placerades på ett museum förlorade 
den sin betydelse i samhället. Quatremère kritiserade därför Napoleons 
museiprojekt. Han var inte beredd att acceptera konstens avgränsning 
och ville bekämpa dess auktoritetsförlust inom uppfostran. En konst som 
drog sig undan livet in i museet upphörde att vara en skola för god smak, 
där skönhet varit ett etiskt ideal. Han ansåg att konstens pseudonärvaro 
på ett museum endast gav den en passiv roll som bara kunde tillfredsställa 
en osäker nyfikenhet. Eftersom konsten förlorade sin effekt förlorade den 
också sin betydelse. Att utställningen förföll till att bli en praktisk kurs i 
kronologi betydde i själva verket att döda konsten genom att göra den till 
historia  (”c’est tuer l’art pour en faire histoire”).1  

Den franska revolutionen skapade ytterligare en viktig arketyp –  
Musée des Monuments Français av Alexandre Lenoir (grundat efter ett revo-
lutionsdekret 18 oktober 1792), där man skulle bevara alla de konstföre-
mål som beslagtagits i kyrkor och andra religiösa byggnader som utsatts 

Museo Pio Clementina Vatikanen, Rom
Kopparstick av Domenico Pronti 1795
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för omfattande vandalism av jakobinerna. Lenoir fick dock se sitt museum 
nedmonterat efter restaurationen, istället återupprättades konstskolan 
École des Beaux-Arts på dess plats och Lenoir fick nöja sig med att ställa ut 
modeller och gipsavgjutningar för konstnärernas studier.  Ett annat vik-
tigt museum som tillkom i samband med revolutionen var omvandlingen 
av den botaniska trädgården Jardin des Plantes till ett nationellt museum 
för naturhistoria. Detta projekt omformade institutet till ett museum för 
naturvetenskapliga studier av naturproduktion, med gallerier för utställ-
ningar av vilda djur och växter.

Noter 

  1 Hans Belting, Art History after Modernism, Chicago 2003, 133-134.
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7.

UTSTÄLLNINGSKONSTEN	GÖR		
FRAMSTEG	I	WIEN	OCH	BERLIN

Kanon för målerisamlingar
Samlings- och utställningspraxis har utvecklats enligt två kronologiskt 
konsekutiva riktningar. Den äldre beskrivs redan av Giorgio Vasari,1 allt-
så under senrenässansen, och utgår från samlarverksamheten hos enskil-
da mecenater. Deras exklusiva utställningsrum var slutna universa, präg-
lade av en blandning av begreppen artificia (framställt av människohand), 
antiquitas (forntid) och naturalia (åstadkommet utan mänsklig inverkan). 
Tillsammans betecknade de det faktum att natur, konst och vetenskap 
ännu inte gått skilda vägar. Även då enskilda rumsenheter inreddes som 
bildgallerier under den påföljande barocken, och man vid en första an-
blick skulle få en känsla av ämnesspecifik systematisering av utställnings-
objekten, så trängde hela det övriga rumsliga sammanhanget sig på, med 
ett bibliotek, kopparstickskabinett, rum för konsthantverk, för naturfö-
remål etc. 

En av Europas första självständiga museibyggnader, det 1779 öppnade 
Fridericianum i Kassel, måste betraktas i detta ljus.2 Dess samlingar var 
fördelade på ett bibliotek, en manuskript- och grafiksamling, en samling 
antik skulptur och småkonst, naturalia, fysikalisk-astronomiska instru-
ment, vapen, preciosa, kuriosa, mynt och minnesföremål från Hessens 
historia. Med Fridericianum har vi i tiden, om än inte innehållsligt, nått 
fram till den andra fasen av den moderna tidens utställningshistoria. Ett 
jämförbart exempel är British Museum i London, vilket under parlamen-
tets huvudmannaskap år 1753 sammanförde diverse samlingar till ett of-
fentligt museum, där konstverken spelade en relativt underordnad roll 
ända fram till 1820-talet.
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Belvederegalleriet i Wien
Galleriet för måleri i palatskomplexet Schloss Belvedere i Wien står för 
det andra och långt framöver kanoniska utställningsmönstret för konst. 
I kölvattnet på en tilltagande legitimitetskris för den adliga makten öpp-
nades nya förutsättningar, vilka på ett avgörande sätt kom att prägla det 
nya museilandskapet. Ursprungligen projekterat av kejsarinnan Maria 
Theresia kom Belvederegalleriet att, som en följd av hennes son och efter-
trädare kejsar Joseph II:s  reformvänliga inriktning, att utvecklas inom 
ramarna för den nya habsburgska kulturpolitiken. Konstverken i detta 
första moderna museum, beläget i det övre Belvederepalatset (det nedre 
tjänade som kejserlig bostad), kom huvudsakligen från det barocka Stall-
burggalleriet i Wiener Hofburg, men också från andra bildsamlingar på 
skilda håll i riket. Statskanslern, furst Kaunitz, lät utfärda instruktioner 
om att galleriet skulle ordnas enligt en ny systematik. 

Ansvarig för uppställningen var den schweiziske konstkännaren och 
konsthandlaren m m Christian von Mechel (1732-1817), som tidigare 
publicerat ett arbete över målningarna i Düsseldorfs galleri.3 De förkla-
rande anvisningarna i Verzeichnis der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bil-
der Gallerie Wien, ger intressanta ledtrådar till von Mechels metod. Redan 
den första meningen i förordet visar vägen: 

Die Kaiserl. Köning. Gemälde Sammlung, von der hier zum ersten-
mal ein Verzeichnis erscheint, ist nicht allein durch den Werth und 
die starke anzahl ihrer Bilder, sondern auch durch die Beiträge, die 
sie zur Geschichte der Kunst reichlich darbietet, ungemein merkwür-
dig. [Den kejserlig-kungliga målerikollektionen, av vilken här för för-
sta gången en förteckning föreligger, är av osedvanlig betydelse, inte 
blott i kraft av sitt ekonomiska värde och sin ansenliga storlek, utan 
också för de bidrag den erbjuder konstens historia.]

Ett par sidor längre fram preciserar författaren sitt koncept.4 Syftet var 
enligt von Mechel ”att göra konstens historia synlig” och att genom betrak-
tandet kunna bli en konstkännare. Troligen var han påverkad av de principer 
som introducerats av Winckelmann. Detta krävde eftertanke vid häng-
ningen! Huvudkriteriet var framför allt, men inte enbart, konstskolorna: 
”Bey der Schuleneintheilung aber ist man der eingeführten Gewohnheit gefolgt, 
nach der nicht sowohl der Geburtort als die Manier und der Styl einen Meister in 
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eine Schule setzt” [”Med indelningen av verken i skolor så har man infört 
vanan att inte enbart klassificera en mästare efter födelseort utan inordna 
vederbörande i sitt tekniska och stilistiska sammanhang”]5  Von Mechel 
lät även restaurera de målningar som blivit beskurna eller förändrade vid 
tidigare hängningar och ersatte de äldre barockramarna med nya uni-
forma ramar i Louis Seize-stil. Den nya utställningen var klar 1781. Den 
omfattade då målningar av 508 konstnärer från Italien, Nederländerna 
och Tyskland.

Galleriet skulle alltså vara en synlig konsthistoria, dvs konstverkens 
placering skulle spegla konsthistoriens gång. Totalt fanns det mer än    
1300 målningar att ordna i tjugofyra rum, salar och kabinett i det övre 
Belvedere. Därmed hade von Mechel sagt farväl till barockens gamla 
princip om ett Gesamtkunstwerk med takmålningar, tapisserier, skulptu-
rer, dyrbara möbler, speglar, lampkronor samt målningar från golv till 
tak, där föremålens verkan enbart kunde upplevas som en förening av 
alla dekorativa element. Istället skapades en helt annan iscensättning. 
I två våningar kunde besökaren med utgångspunkt i mitthallen gå från 
konstkrets till konstkrets enligt konstgeografiska principer. Den första 
våningen visade italienska och nederländska mästare. På den italienska 
sidan började man i högerflygeln med den venetianska skolan (Veronese, 
Tintoretto, Tizian), följd av romarna (Rafael), florentinarna (Andrea del 
Sarto, Michelangelo), Bolognaskolan (Guido Reni) och den lombardiska 
skolan (Correggio, Carracci). Varje grupp förfogade över egna rum. Ett 
rum var fyllt av en blandad hängning. Den andra sidan var förbehållen 
sju rum för holländarna från det blomstrande 1600-talet (Rembrandt, 
Jordaens, Diepenbeck, de Crayer, Steinwik och Peter Neefs). Ett rum vi-
sade verk uteslutande av van Dyck och ett annat av Rubens.  

På andra våningen fortsatte det med fyra rum av gamla holländska 
mästare. Här var von Mechel särskilt noga med att göra konsthistorien 
synlig för besökarna. Sviten började med Jan van Eyck och Rogier van 
der Weyden och övergick via Joachim Patinier till ett rum med elva stora 
målningar av Pieter Bruegel den äldre. Sedan följde konstnärer som Da-
vid Seghers och Franz Snyders. I slutet av raden befann sig Cornelis van 
Poelenburgh, Philips Wouwerman och Jakob Ruisdael, med landskaps- 
och genremåleri. I den högra flygeln fanns de tyska konstnärerna, vilka 
även de erhållit en kronologisk hängning och rumsfördelning.
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Måleri och skulptur i Altes Museum i Berlin
Belvederegalleriet fick stor betydelse för hur konst kom att exponeras un-
der lång tid framöver, det är t ex klarlagt att Louvrens första intendenter 
hämtade inspiration därifrån. Om Louvrens tidiga historia finns ett stort 
antal utmärkta monografier och jag finner det därför överflödigt att be-
skriva dess utveckling här.6 Lika viktig som Louvren för museiutveck-
lingen i Europa, och mönsterbildande för lång tid under 1800-talet och in 
på 1900-talet, blev det av Friedrich Schinkel ritade Altes Museum i Ber-
lin. Det museikoncept som kom att gälla för Altes Museum hade en lång 
och i stora stycken spännande förhistoria, där två skilda uppfattningar 
fört en lång kamp om såväl funktion som gestaltning, samtidigt som de 
yttre förutsättningarna förändrats genom det politiska skeendet. Muse-
ets ursprungliga, merkantilistiska målsättning, att endast ge tillträde till 
en smal krets konstnärligt arbetande personer, fick ge vika för uppgiften 
som bildningsinstitution för en obegränsad besökarkrets. Den som fällde 

Karl Friedrich Schinkel Altes Museum, Vy från Lustgarten
Berlin 1823-1830
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avgörandet både vad beträffar museitanke och genomförande var Wil-
helm von Humboldt. 

Wilhelm von Humboldt (1769–1859), filosof, språkforskare och uni-
versitetsadministratör, var den främste företrädaren för nyhumanismens 
målformulering: att en allmän bildning med en bred vetenskaplig orien-
tering skulle sätta individen i stånd att själv handla på ett insiktsfullt 
vis. Humboldt blev den som genomförde en museitanke som grundades 
på föreställningen om en bildningsreform, som skulle utveckla de fria 
medborgarna till självständiga och rationella människor i statens tjänst. 
Humboldt pläderade varmt för museernas möjligheter att med konsten 
som medium tjäna denna utveckling mot humanitet och att höja män-
niskans förmåga. Arkitekten Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) anam-
made Humboldts konstpolitiska teori och realiserade en museibyggnad 
som såväl i fasad som inre rumsgestaltning på ett närmast kvasireligiöst 
sätt betonade konstens betydelse. 

År 1823 lämnade Schinkel in sin plan för konstruktionen av ett offent-
ligt museum för den preussiska kungliga samlingen av konst. Museet var 
lokaliserat till den öppna norra sidan av torget och parken som utgjorde 
slutet på boulevarden som ledde in till stadens centrum från Branden-
burger Tor och som på tre sidor var avgränsade av barockbyggnader,  
Militärmuseet, Arsenalen och Hohenzollerns stadspalats med slotts-
kyrka.7 Planen fick nästan omedelbart kungligt gillande och byggandet 
kunde påbörjas sommaren 1823. I kontrast till romantikens idealiserande 
av de gotiska, ”feminina” förebilderna återvände Schinkel nu till den mer 
”maskulina” neoklassiska humanistiska stilen, präglad av ordning, allvar 
och konstnärligt lugn.8 

Schinkels koncept för Altes Museum var en tredelad byggnad, fasaden 
med sin kolonnad och yttre trappa, rotundan och gallerierna.

Det andra distinkta elementet är rotundan som dominerar byggnadens 
inre yta. Eftersom huvudtrappan ligger utanför klev besökaren genom 
ingången rakt in i rotundan, museets centrala medelpunkt. 

Mot Schinkels klassicistiska och historiska program för det nya museet 
invände Alois Hirt (1759–1839), arkeolog och byggnadshistoriker. Han 
ville se museerna som en utvidgning av konsthögskolorna, en skola, en 
plats för lärande. Hirt, som hade utarbetat den första museiplanen redan 
1798, såg konsten som en bildningsskola i smak och kultur och beteck-
nade överlag begreppet ”Blüte der Künste” (”Konsternas blomstring”) 
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som identiskt med ”Blüte der Nation” (”Nationens blomstring”). I mer-
kantilistisk anda propagerade han för att framtidens museer skulle ha 
som uppgift att förmedla inspiration till inhemsk manufaktur, t ex inom 
porslinstillverkning (jfr South Kensington Museum i London). De utställ-
da föremålen skulle framför allt tjäna som förebilder för konstnärer och 
konsthantverkare, men även lekmän kunde få lektioner i konsthistoria 
under akademins överinsyn. Hirts förväntningar utgick från hans his-
toriefilosofiska position. Den av honom formulerade inskriptionen på 
byggnaden syftar på programmet: Studio Antiquitatis Omnigenae et Artium 
Liberalium (”Till studiet av all slags antikkunskap och av de fria konster-
na”). Hirts bildningsideal utgick från att kunskap om den antika konsten 
skulle hjälpa till att återupprätta samtidens framtidstro och formulera ”de 
förlorade idealen” på nytt. Denna process, ansåg han, ingick som ett led i 
en kulturhistorisk evolution.9

Estetisk och historisk hängning
År 1829, ett år innan Altes Museum skulle öppna, avbröt Hirt allt sam- 
arbete med den kommission som arbetade med uppförandet. Wilhelm 
von Humbolt övertog styret och till konsthistorikern Gustav Friedrich 
Waagens och arkitekten Schinkels hjälp inkallades ytterligare fem konst-
närer. Orsaken till meningsskiljaktigheterna kan sökas i skilda uppfatt-
ningar om museets inre gestaltning och dess funktion. Det var inte enbart 
hängningen som var orsaken, snarare var det förändringar i det totala 
museikonceptet. Dessa förändringar rörde den ideala och byggnadsmässi-
ga mittpunkten, den centrala rotunda, modellerad efter Pantheon i Rom, 
som genom de båda våningarna i fyrflygelanläggningen drar ihop och 
innesluter byggnaden med en försänkt kupol. Här skulle de bästa skulp-
turerna från den kungliga antiksamlingen ställas upp framför kolonner 
– en för tiden vanlig men för oss egenartad praxis. 

Istället för en rotunda tänkte sig Hirt att man borde uppföra små rum 
med släta tak och öppna gallerier, där grekiska gudagestalter presentera-
des framför ljusa, av lisener indelade väggar med skulpturerna på tunga 
socklar. Ett enkelt hus för gudarna skulle ha uppförts för att betona sam-
tidigheten i skulpturerna. Rotundans sakrala form däremot underströk 
det grekiska förgångnas avlägsenhet. Här avtecknar sig tydligt en konflikt 
mellan skilda anspråk på museets förmedlingsmöjligheter. I klassicisten 
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Hirts ögon borde uppställningen av skulpturer organiseras enligt system-
atiska, kategoriserade åskådningspunkter som gudabilder, heroer eller 
porträtt. Pantheontanken i den av Schinkel genomförda utställningen 
däremot måste nästan uteslutande inskränka sig till antika gudastatyer, 
något som motverkade det reflekterande förnuftet. 

Museets hjärta blev så för en kort tid till ett exempel, eller en bekräf-
telse på en förlegad konstuppfattning och historiesyn, som hur som helst 
inte särskilt länge kunde värja sig mot den historiska ordningens inträng-
ande. Hängningen av målningarna som omslöt denna konstens ideala 
minneshall präglades nu av vissa bestämda förutsättningar, som delvis 
blickade tillbaka på tidigare exempel, men som delvis också skulle föra 
fram specifikt nya föreställningar om presentationen av konsthistorien. 
Utgångspunkten var det av Hirt och Waagen framtagna urvalet av konst-
verk. Därvid stod som förebilder såväl Wiens Belvederegalleri som kon-
ceptet för Louvren. Det senare hade G. F. Waagen besökt 1814. Om ett 
museums uppgifter yttrade sig konsthistorikern Waagen och arkitekten 
Schinkel enhälligt: 

Det förnämsta och egentliga huvudsyftet består enligt vår mening nu 
däri: att väcka publikens känsla, där den ännu slumrar, för den före-
ställande konsten, som ett av de viktigaste grenarna av  den mänsk-
liga kulturen, och när den är väckt förskaffa den en värdig näring och 
möjlighet till allt finare utbildning. Detta måste obetingat underord-
nas alla andra mål som gäller för de enskilda klasserna av det mänsk-
liga samhället. Det första bland dessa är dock  åter att skapa en möj-
lighet för den avbildande konstnären till ett mångskiftande studium; 
först sedan kommer intresset för den konstlärde i betraktande. Till 
sist är underlättandet för förvärvandet av konsthistorisk kunskap för 
gemene man och det därav följande allmänna utbredandet av den-
samma att ta hänsyn till. 10

 
Rotundans rum var modellerad efter förebild av den klassiska pante-
on, med tillägget av en inre balkong som stöddes av joniska kolonner. 
Skulpturer av grekiska gudar, i original eller i restaurerat skick, var pla-
cerade mellan kolonnerna. Det centrala rummet i Schinkels nya tempel 
var sålunda religiöst i en speciell historisk och estetisk mening. Schinkel 
presenterade en universell model i vilken alla kulturer kunde artikulera 
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sin existens i en estetisk form. Grekland presenterades som en universell 
norm för en enad kultur där 1800-talets preussiska tyskar i Berlin kunde 
odla ett medvetande om sin historiska mission.

Hur kunde man då förena de estetiska anspråken med de historiska? 
Den frågan lät sig endast besvaras genom hängningen av målningarna. 
Utgångspunkten för Waagen var att i första hand välja de ”vackraste” 
målningarna, därefter skulle man fråga sig vad som var historiskt värde-
fullt och lärorikt. Om man tog hänsyn till det senare så kunde detta en-
bart gälla mästare som för sin tid stod på höjden av berömmelse. Enligt 
Waagen fanns två möjliga principer för hängning, bägge med sina för- 
och nackdelar. Den första innebär att man ställde samman bilder från alla 
skolor i varje epok, medan den andra behandlade varje skola som en en-
het från början till slut. Den första utställningsprincipen gav besökaren 
möjlighet att jämföra de enskilda skolorna med varandra. Nackdelen med 
denna hängning var att man endast med svårighet kunde erfara den en-
skilda konstkretsens karaktär. Använde man sig av den andra principen 
så var det däremot lätt att följa de enskilda skolornas karaktär från början 
till slut. Waagen menade dock att det vore en nackdel att tvingas betrakta 
samma utveckling flera gånger.

Med hänsyn till denna situation vore den bästa lösningen en medel-
väg, som kunde förena båda metodernas fördelar och undvika de största 
nackdelarna. Denna väg följde också Waagen och den berlinska musei-
kommissionen. Waagen beskriver det på följande sätt: 

Skolornas tidigaste början, hos dem där det historiska intresset ge-
nomgående överväger, vilket kan utgöra ett störande intryck för var 
och en som enbart söker en estetisk njutning i galleriet, finns upp-
ställda i avskilda rum för vännen av konsthistoria. 11

Gallerierna på den andra våningen ägnades primärt det som Schinkel och 
Waagen ansåg vara höjdpunkter inom modern kristen konst, arbeten från 
den italienska och nordeuropeiska renässansen. Målningarna organisera-
des efter regionala skolor och kulminerade i verk av Rafael och de tyska 
och holländska målarna från 15- 16- och 1700 talen, som Van Eycks och 
Albrecht Dürer, de tyska nationalisternas hjältar. Albrecht Dürer kanske 
främst viktig i detta sammanhang som tidig exponent för den protestan-
tiska tyska staten.12
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Altes Museum i Berlin kom att framstå som en förebild, inte bara för 
museer i Tyskland utan i hela Europa. Det verkligt nya i det berlinska 
museikonceptet när det gällde den inre gestaltningen bestod i att fram-
ställningen byggde på konstens historiska utveckling och den konst-
historiska klassificeringen på målarskolor och epoker. De flesta museer 
som grundades i Tyskland under 1800-talet låg närmare Humboldts och 
Schinkels koncept än Hirts, t ex Bremens konstmuseum 1845–49, Richar-
tz museum i Köln 1856–1861 och Hamburgs Konsthall 1863–1869. I den 
andan invigdes också Germanischer Nationalmuseum i Nürnberg 1853 och 
Magyar Nemzeti Muzeum 1848 i Budapest. Det allomfattande museet, som 
katalogiserade hela världen, projekterades av Schinkels elev Friedrich Au-
gust Stüler (1800–1865) i Berlin som Neues Museum och öppnade 1859 
med ett innehåll av såväl etnografiska föremål som antika vaser.13

Kort beskrivning av Altes Museum
Själva museibyggnaden finns väl beskriven i de monografier över Karl 
Friedrich Schinkel som utgivits. Det kan ändå vara på sin plats att här 
förmedla en kortfattad beskrivning, eftersom den kom att bli stilbildande 
för museiarkitekturen för lång tid framåt. 

Schinkel tolkade i Altes Museum grekiska och romerska formelement 
på ett personligt sätt, samtidigt som han renodlade det klassiska stilvalet 
efter de krav som ett modernt museum ställde. Sedd frontalt ger byggna-
den intryck av en till fulländning välproportionerad och harmonisk bygg-
nad inspirerad av en grekisk stoa (kolonnhall). Från sidan demonstrerar 
de släta sidomurarna genom sina fönsterrader närvaron av regelbundna 
rumsenheter, radvis anbragta och i två våningar. Huvudfronten upptas 
helt av en jonisk portik med arton kolonner. Portikens släta innerväggar 
utgörs av röd-brun-gyllentonade fresker. Dess båda sidomurar framträder 
likt anterna i ett grekiskt tempel, och gör därmed klart att denna byggnad 
konstitueras av murskivor samt därtill av kolonnvolymer, entablement-
balkar och takens balkskivor.  

Över byggnadens utbredda, egentliga fasadmurskub lyfter sig en inre, 
hög murfyrkant, vilken ger besökaren föreställningen om ett hallrum 
inne i centrum. Därtill ges uttryck åt det rumsmässiga byggnadsinnehål-
let genom att de fem mellersta interkolumnierna (utrymmena mellan ko-
lonnerna) i portiken inte står emot en inre fondmur, utan mot en öppen 
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Altes Museum
Grundplan över de tre huvudvåningarna
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förhall, en loggia. Denna ger passage till centralhallen och har symme-
triska trapplopp fritt inbyggda i det djupa öppna rummet. Den joniska 
portiken utbreder sig sålunda inte endast mellan sina antmurs-flanker, i 
dess släta fondmur öppnar sig det djupa, relativt dunkla förhallspartiet, 
som så starkt framhäver motsättningen mellan rumsinnehåll och skalak-
tig murlåda. Sidledes i förhallen skymtar kolonnhallar med skulpturer. 
I fonden öppnar dörren inblick mot den stora, centrala rotundan, bygg-
nadens dominerande rumsbildning, belyst uteslutande genom kupolens 
toppring. 

I kupolhallen kan besökaren studera Schinkels formuppfattning i detalj 
och helhet. Schinkels egna perspektiviska framställning använde sig ute-
slutande av linjen som uttrycksmedel. Men denna linje är till sin tjocklek 
graderad med långt driven variabilitet. I väggfältens kvaderfogning lika-
väl som i entablementets listsprång, i kapitälens bladverk och i altanräck-
ets järnarbete m m vinner linjen värdet av uttryck för skuggfången och 
deras inbördes relationer. Även i de linjer som ger t ex kolonnernas kon-
tur, återfinner vi skuggfångets förhållanden: den belysta sidans kontur 
är hårfin, skuggsidans mustigt tjock, men fast och rent tecknad. Man ser 
då i teckningen, hur konstnären/arkitekten skickligt framställt interiören 
såsom rum-rymd, med ljuset-skuggan som medium för framställningen. 
Samtidigt släpper han  emellertid aldrig någonsin den grundläggande 
idén, att linjen skall definiera alla de olika stenvolymerna – och volymer-
na av annat material – kvaderstenar, kolonner, plintar, entablementer, 
tandsnitt, listverk, kassetter, dörromfattningar etc. 

Friedrich Schinkels museitanke
Som vi ovan sett gav Alois Hirt uttryck för betänkligheter mot Schin-
kels planritning, dvs att några av de viktigaste elementen var överflödiga: 
fritrappan, kolonnhallen och rotundan . Dels kostade de för mycket att 
uppföra, dels skulle de genom sin storslagenhet riskera att distrahera be-
sökarna från de utställda konstverken. Var besökarna än trädde in mötte 
de en serie monumentala fresker av målaren Peter von Cornelius. Schin-
kel förtydligade avsikten att uppmuntra intresset för konsten:

Slutligen kan anläggandet av en så mäktig byggnad som museet un-
der alla omständigheter kommer att bli, inte undvara en värdig med-
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elpunkt, som måste vara den helgedom där det dyrbaraste bevaras. 
Denna plats beträder man först när man går in från den yttre hallen, 
och här måste åsynen av ett vackert och storslaget rum skapa en mot-
taglighet och inge en stämning för den njutning och kunskap som 
byggnaden överhuvudtaget bevarar“.14

Tanken på museet som ”helgedom” och föresatsen att skapa en särskild 
”stämning” känns troligen främmande för majoriteten av det tidiga tju-
gohundratalets museiintresserade. Även om begreppen visserligen till-
hör romantikens föreställningsvärld kan de dock inte avfärdas lättvin-
digt. Schinkel ville skapa ett museum som ”väckte” besökaren. Avsikten 
med det runda utrymmet (rotundan) var att symbolisera föreningen av 
samlingarnas stora konstområden och att skapa en övergripande enhet.  
Bortsett från dess praktiska funktion var rotundan för Schinkel både idé- 
och formmässigt idealet för ett sådant rum. Modellen var som nämnts 
Pantheon i Rom vars proportioner Schinkel också lånade (höjd 24 m, dia-
meter 21 m), liksom han gjorde med ljuset från öppningen i kupolens tak. 
Galleriet som löper runt rummet stöds av tjugo korintiska kolonner, vil-
ka markerar och förtydligar våningsplanens åtskillnad. Utrymmena mel-
lan kolonnerna och de motsvarande nischerna i det övre galleriet lämnar 
plats och utrymme för att visa skulpturerna.

Schinkel utryckte sina egna tankar om rotundans välvda rum i Samm-
lung architektonischer Entwürfe:

Bilden är komponerad så att vi kan se ut genom ingångsdörrarna 
både på det lägre planet och galleriet förbi portiken ut i Lustgarten, 
där vi ser konturerna av fontänen och det kungliga slottet. Beträffan-
de de antika skulpturerna som är placerade mellan kolonnerna och 
i galleriets fond gjordes ett annorlunda val senare. Rotundans väg-
gar ger intrycket av blekgrå marmor, kolonnskaften är framställda i 
ljusgul giallo,  kornischer och kapitäl är vita, med kornischornament i  
lysande rött och guldgult. Friserna runt kupolen är lätt rödgula med 
en progressivt intensifierande färgsättning genom sektionerna till 
starkt lysande rött, färgen på bakgrundens panel, mot vilken figu-
rerna är målade i  lysande guldgul. Belyst från kupolens apex (hjässa) 



utställningskonsten	gör	framsteg	i	wien	och	berlin	■ 107

skapar denna varma färgsättning ett mycket behagligt intryck för hela 
rummet och de konstverk som finns utställda där. 15

Det förefaller på det hela taget som om Schinkel utvecklade sin design 
av rotundan och kolonnaden på rent estetiska grunder. Den komplexa 
konstruktionen av trappan och loggian följde en väg som förband dessa 

Altes Museum
Interiör, rotundan
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element, som skapade en bro mellan museets insida med kolonnhallen 
och Lustgarten utanför (se bild). Den centrala trappan erbjöd indirekt 
förbindelse till tavelgalleriet på andra våningen och befordrade därmed 
bruket av rotundan/galleriet. Denna sammansatta form var ett resultat 
av Schinkels önskan att påverka besökaren och att åstadkomma rätt sin-
nesstämning för att uppleva konst. Upplevt i en följd skulle podiets stora 
trappa med kolonnaden, väggcykeln och till slut rotundan inomhus, ska-
pa en känsloeffekt. Allt detta kontrasterade starkt mot Hirts uppfattning 
om museet som en plats för studier och historisk information. 

I en apell till kulturministern Altenstein den 11 oktober 1823 kritisera-
de Hirt återigen Schinkels design för att dess prakt var inkompatibel med 
ett museums funktion. Hirt ansåg att ett museum var en akademisk insti-
tution och föredrog också att det skulle vara en del av akademikomplexet. 
Schinkel för sin del tryckte på nödvändigheten av konstnärens/arkitektens 
ansvar inför konstbetraktaren. Han ansåg att en viss sinnesstämning var 
nödvändig för att besökaren skulle tillgodogöra sig samlingarna. Museet 
skulle inte i första hand tillgodose konsthistorikern, utan skulle påverka 
varje människa som kom i kontakt med byggnaden och de konstverk som 
fanns därinne. Av detta skäl anpassades de funktionella önskemålen efter 
kraven på åskådlighet. 

Schinkels försvar går, med ett perceptionspsykologiskt betraktelse-
sätt, tillbaka på hans begrepp Anschaulichkeit (”åskådlighet”), vilket han 
diskuterar i samband med klassisk arkitektur. Åskådlighet som en kva-
litativ och önskvärd egenskap hos arkitektur är för Schinkel detsamma 
som ”genomskinlighet”, eftersom konstruktionen hos en byggnad som 
har den kvaliteten omedelbart uppenbarar sig för ögat. Detta räckte inte 
för Schinkel, eftersom han ansåg att åskådlighet hos arkitekturen kunde 
medverka till spridning av kultur (Bildung) hos åskådaren. Denna aspekt 
av Anschaulichkeit associerar till klassisk grekisk arkitektur (och ger där-
med indirekt legitimitet åt den nyklassiska traditionen). Schinkel hävda-
de också att byggnader som uppnådde denna ”genomskinlighet” kunde 
förstås av alla betraktare oavsett bakgrund. Detta i sin tur tillät arkitektu-
ren att förfina eller förädla samhället som helhet. 

Genom att ansluta till klassicismen och propagera för en ”genomskin-
lig” byggnadskonstruktion och Bildung visade Schinkel ett klart uttalat 
syfte med sitt arbete. Vad avsåg organiserandet av samlingarna och deras 
avsedda effekt, förfäktades nämligen åsikterna om ”genomskinlighet”, 
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kvalitet och bildning även av herrarna Waagen, Altenstein och von Hum-
boldt. Därmed kunde konsensus nås i museikommissionen bland tjänste-
män från olika specialiteter, yrken och social bakgrund. Kommissionen 
betonade projektets sociala syfte genom att hävda att ett allmänt tillgäng-
liggörande av kvalitetsverk skulle överbrygga skillnader i utbildningsbak-
grund och social ställning. Målet att överbrygga dessa skillnader återkom-
mer vid upprepade tillfällen i diskussionerna kring samlingarna och det 
utgjorde en viktig del i kommissionens konsensus. Schinkels genomskin-
lighetsteori exemplifierar följaktligen det nära samband som rådde mel-
lan å ena sidan arkitektur, samlingar och museers förändrade målsättning 
och å andra sidan den önskan att reducera klasskillnaderna som följt på 
Preussens konstitutionella debatt efter 1815. Altes Museum i Berlin blev 
genom Karl Friedrich Schinkels starka emfas på museirummets betydelse 
som plats för medborgarnas sociala identifikation, en kanonisk förebild 
för museer ända fram till Le Corbusiers Musée Mondial.16

Noter
	1 På goda grunder får Vasari anses vara den förste moderne konsthistoriografen 

som ägnade stort intresse även åt konstbetraktandets problematik.
	2 Matteo Albertis galleribyggnad för konstakademien i Düsseldorf, 1710-1714 

anlagd på uppdrag av tronföljaren Johann Wilhelm av Pfalz, kan möjligen 
betraktas som den första kontinentala byggnaden som uppfördes för utställ-
ningsändamål. Herder och Goethe fick här i ”en skog av statyer” sina första 
intryck av antiken.

	3	 Grand Catalogue de la Gallerie de Düsseldorf, Basel 1778. Düsseldorfsamlingen 
hade ställts ut och helt omorganiserats 1756 av målaren Lambert Krahe, pro-
fessor vid San Luca akademien i Rom. Krahe placerade bl a målningarna i 
ögonhöjd och med utrymme emellan.

	4 ”Der Zweck alles Bestrebens gieng dahin, dieses schöne durch seine zahlreiche 
Zimmer-Abteilungen dazu völlig geschaffne Gebäude so zu benutzen, dass die 
Einrichtung im Ganzen, so wie in den Theilen lehrreich, und so viel möglich, 
sichtbare Geschichte der Kunst werden möchte. Eine solche grosse öffentliche, 
mehr zum Unterricht noch, als nur zum vorübergehenden Vergnügen, bestim-
mte Sammlung scheint einer reicher Bibliothek zu gleichen, in welcher der 
Wissbegierige froh ist, Werke aller Arten und Zeiten anzutreffen, und Zeiten 
anzutreffen, nicht das Gefällige und Vollkommene allein, sondern abwechsel-
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nde Kontraste, durch deren Betrachtung und Vergleichung (der einzigen Weg 
zur Kenntniss zu gelangen) er Kenner der Kunst werden kann.” Christian 
v. Mechel, S. Verzeichniss der Gemälde der kaiserlich königlichen Bilder Galerie in 
Wien, Wien 1783, 9.

	5 Mechel 1783, 16.
	6 En av de oftast citerade skildringarna av Louvrens historia är Andrew McClel-

lan, Inventing the Louvre: Arts, Politics, and the Origins of the Modern Museum in 
Eighteenth century Paris, Cambridge 1994. Personligen tycker jag både McClel-
lan och andra (t ex Carol Duncan 1995 och Tony Bennet 1995) gör en alltför 
ytlig analys och missar att nämna Louvrens baksida, att det enbart blev en 
helgad plats reserverad för döda mästare.

	7 Det var knappast någon slump att paradgatan Unter den Linden från Branden-
burger Tor till Lustgarten kopplades ihop med det nya museet i Schinkels plan. 
En av Schinkels första uppgifter som stadsarkitekt hade varit att 1814 dekorera 
denna aveny som en triumfväg för de återvändande preussiska trupperna och 
som symbol för ett utvidgat preussiskt ethos i ljuset av de senaste händelserna 
i kriget mot Frankrike. 

	8 Karl Friedrich Schinkel, ’Die Klassizistische Fassung des Architektonisches 
Lehrbuch, gegen 1825’, Geord Peschen, red, Karl Friedrich Schinkel: Das Archi-
tektonisches Lehrbuches, Berlin 1979, 70-73.

 9 “Sie zeigt : Was ein Volk von dem anderen erlernte und annahm, wo das eine 
stehenblieb, indem das andere weiter ging, wann und wo diese Kunst die 
Grenzen ihres Strebens und ihrer Vollendung erreichte, wie sie dann wieder 
allmählich von dem rechten Wege abwich und verfiel”, Hirt 1821, 3.

10 Der vornehmste und eigentliche Hauptzweck besteht unseres Erachtens nun darin: Im 
Publikum den Sinn für bildende Kunst, als einen der wichtigsten Zweige der mensch-
lichen Kultur, wo er noch schlummert, zu wecken, wo er erwacht ist, ihm würdige 
Nahrung und Gelegenheit zu immer feinerer Ausbildung zu verschaffen. Diesem sind 
alle anderen Zwecke, welche einzelne Klassen der menschlichen Gesellschaft betreffen, 
unbedingt unterzuordnen. Weit der erste unter diesen ist indes wieder der, den bilden-
den Künstler eine Gelegenheit zu mannigfaltigstem Studium zu verschaffen; dann erst 
kommt das Interesse für den Kunstgelehrten in Betrachtung. Endlich und zuletzt ist die 
größere Erleichterung in Erwerbung kunsthistorischer Kenntnisse für jedermann und 
die daraus hervorgehende allgemeinere Verbreitung derselben zu berücksichtigen.”  
Stock, Friedrich, ‘Urkunden zur Einrichten des Berliner Museums’, JPK 51, 
1930, 205-222.
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11 ”Die frühesten Anfänge der Schulen, bei denen das historische Interesse durchaus über-
wiegend ist, welche mithin für jeden, der nur ein ästetischen Genuß in der Galerie sucht, 
einen störenden Eindruck machen, sind für den Freund der Kunstgeschichte in abge-
sonderten Räumen aufgestellt wurde“,  Gustav Friedrich Waagen, Verzeichnis der 
Gemälde-Sammlung des Königlichen Museums zu Berlin. Berlin 1830.

12 Schinkel skapade senare en altaruppsättning till Dürers ära i samband med 
Dürerfestivalen i Berlin 1828.

13 Stülers Neue Museum uppmärksammade i mycket högre grad än tidigare de 
kronologiska aspekterna i samtliga gallerier. Så accepterades t ex infogandet 
av gipskopior för att fylla i de historiska hål som uppstod mellan originalskulp-
turen i uppställningen av klassisk konst, något som förkastats av Schinkel och 
Waagen av estetiska skäl. För en detaljerad beskrivning av utställningsdesign 
och dekor av Neues Museum, som nästan helt förstördes under  Andra Världs-
kriget och först nu genomgår en restaureringsprocess, se Hartmuth Gogerloh, 
’Zu Baugeschichte und Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin,’ Kunst-
Chronik 44, no 2, 1991, 112-121, och Eva Boerch-Supan & Diedrich Mueller-
Stüler, Friedrich August Stüler, 1800-1865, München och Berlin 1997, 64-78.

14 ”Endlich auch kann die Anlage eines so mächtiges Gebäudes wie das Museum unter 
allen Umständen werden wird, eines würdigen Mittelpunktes nicht entbehren, der das 
Heiligtum sein muß, in dem das kostbarste bewahrt wirt. Dieses Ort betritt man zuerst, 
wenn man aus der äußeren Halle hineingeht, und hier muß der Anblick eines schönen 
und erhabenen Raumes empfänglich machen und eine Stimmung geben für den Genuß 
und die Erkenntnis dessen, was das Gebäude überhaupt bewahrt”.  (Schinkel: Kom-
mentar zu Sondervotum der Hofrat Hirts 5 februar 1823).

15 Schinkel, Karl Friedrich, Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend theils 
Werke, welche ausgeführt sind, theils Gegenstände, deren Ausführung beabsichtigt wur-
de. 28 Folgen, Berlin 1819-1840.

16 Se t ex Pierre Saddy (ed.), Le Corbusier: le passé à reaction poétique, Paris 1988.
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8.

AUTEURMUSEER

den	industriella	revolutionen		
och	verkligt	stora	rum

Det finns många välbevarade kollektioner som är knutna till individu-
ella samlare snarare än till något konstnärligt specialområde. Exempel 
på sådana personliga utställningar, s k musées d´auteur, är Sir John Soane´s 
Museum i London, Musée Jacquemart-André i Paris, Museo Bagatti Valsec-
chi i Milano, Museo Lázaro Galdiano i Madrid, The Frick Collection i New 
York, Phillips Memorial Gallery i Washingoton och Isabella Stewart Gardner 
Museum i Boston.1 Nedan kommer jag att behandla två av de tidigaste 
exemplen som tillägnats en enskild konstnär: Thorvaldsens museum i 
Köpenhamn och Soanemuseet i London. I det första fallet är det dock 
museiarkitekten som framstår som den som skapat museet. 

Thorvaldsens museum 
Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) var det danska 1800-talets kanske mest 
originelle arkitekt redan då han 1839 erhöll uppdraget att rita ett mu-
seum tillägnat den nyklassiske skulptören Bertel Thorvaldsens oeuvre 
mitt i Köpenhamn, helt nära slottet Christiansborg.2 Resultatet blev en 
synnerligen märklig byggnad, som i sin kolorit och ornamentik hävdar 
sig utomordentligt väl mot Christiansborgs och slottskyrkans massivt grå 
volymer. Som utställningsrum är det särskilt intressant, eftersom Bin-
desbøll i motsats till nyantikens arkitekter (med C. F. Hansen i spetsen) 
satte färg före form. 

Bindesbøll hade kritiserat Kunstakademiet för att man där inte lärde ut 
något om färgens användning inom arkitekturen, han utmanade därmed 
den rådande smaken. Efter en lång studieresa till bl a Italien, Grekland 
och Tyskland (inklusive det av Friedrich Schinkel präglade museala Ber-
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Thorvaldsens museum, interiör



auteurmuseer	■ 115

lin) tog han itu med uppgiften. I Pompeji såg han många exempel på bil-
der mot en monokrom bakgrund, utgrävda av bl a den tyske arkitekten  
J. F. Gau. Han såg infällda bilddekorationer på en starkt gul grund i ”Vet-
tiernas hus” och den berömda frisen av människor målade i naturlig stor-
lek mot en monokrom röd bakgrund i den s k Mysterievillan. Bindesbølls 
därav härledna idé om att utveckla en bildberättelse som svepte in hela 
fasaden i en fris genomfördes i sgrafittoteknik på den färdiga byggnaden 
av målaren Jørgen Sonnes. Bildfrisen skildrar Thorvaldsens mottagande 
vid hemkomsten till Köpenhamn och transporten av konstnärens verk 
till museet.

Bindesbøll hade inte möjlighet att börja från noll, utan var tvungen att 
omgestalta en existerande byggnad av C. F. Hansen, ursprungligen av-
sedd som vagnsskjul. Utgångspunkten var således en nyklassisk lådform, 
ett skrin. Byggnadens plan är rektangulär, med ett välproportionerat 
gårdsrum. Bindesbøll lyckades skapa en harmonisk men färgstark exte-
riör, med fem stora processionsportar som associerar till etruskisk eller 
egyptisk gravarkitektur. Tydligt avvikande från Schinkels förebilder är de 
starkt framhävda och uppåt avsmalnande port- och fönsteromfattning-
arna. Fasaden skapar förväntningar inför interiörens utställningsrum. 

Först introduceras besökaren i en tvärställd förhall som Bindesbøll 
lagt till det gamla vagnsskjulet, ett enkelt långsmalt rum med slätputsade, 
mörkt brunvioletta väggar och ett vitt, kassettindelat tvärgående tunn-
valv. Däröver, ett märkvärdigt högtidligt rum där solen faller in genom 
högt sittande fönster. Det stormönstrade mosaikgolvet kontrasterar mot 
dammiga kolossalstatyer av Kopernikus, Schiller, påve Pius VII och den 
napoleonske härföraren Jozef Poniatowsky i gipsavgjutningar. Utanför 
förhallen löper breda korridorer runt gården, där skulpturer står upp-
ställda i bjärt kontrast mot en mörk väggfärg. Innanför korridorerna lig-
ger små kammare, gallerier, som har geometriskt anlagda mosaikgolv och 
pompejanska takdekorationer i de tunnvalvsvälvda innertaken. Färgsätt-
ning, golv och innertak i gallerierna är alla individuellt utformade vilket 
samverkar till en stillsam och intim atmosfär, där betraktaren kan för-
sjunka i avslappnad betraktelse av konstverken.

Takutsmyckningarna utfördes av bildkonstnärerna Christen Købke 
och Christen Hilker i samråd med Bindesbøll. Dessa tak, med sina öm-
som stiliserade stjärnhimlar med sällsamma fabeldjur och genier, ömsom 
lätta gitterverk med illusoriska blomstergirlander och fåglar, är så dekora-
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tiva att man förstår Thorvaldsen, vilken kort före sin död 1844 fick se ett 
par av de färdigmålade taken och då utbrast: ”Det bliver Bindesbølls og 
ikke mitt museum!” Arkitekten hade skapat en så spektakulär inramning 
till bildhuggarens arbeten att dekoren i vissa fall överträffade konsten. 
Det verkligt intressanta med Bindesbølls inställning till polykromin i ar-
kitekturen är att han inte nöjde sig med att låta färgen verka som passiv 
bakgrund till skulpturerna, utan istället lät den bli ett dominerande ele-
ment. Det paradoxala resultatet är att Bindesbølls arkitektur visuellt sett 

Thorvaldsens museum, takdekor
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har mer gemensamt med antiken än Thorvaldsens vita marmorskulptu-
rer.3 Utanför korridoren mellan rummen ligger den öppna gården. I dess 
centrum vilar Thorvaldsens stoft under en enkel flat stenhäll. Till gården 
med dess rikt artikulerade intensivt gula färg leder inte mindre än 17 små 
”etruskiserande” portar (dvs inspirerade av etruskisk byggnadskonst) 
samt en större port vid bortre sidan. Den senare skjuter upp framför  
gesimsen på ett märkligt sätt och omges av målade vajande palmer. Dessa 
portar hålls alltid stängda för besökare.

Bakom den stora porten finns byggnadens andra huvudrum, med 
den berömda Kristusfiguren (originalet står i Vor Frue Kirke). Rummet 
är dunkelt, nästan grottlikt. I trapprummet upp till övervåningen skär 
sidoväggarnas gula färg in på den rödbruna fondväggen någon decime-
ter, så att hörnet verkar dubbelexponerat. I övervåningen återkommer 
korridoren kring gården, här är den varmt ockragul till skillnad från bot-
tenvåningens tunga brunvioletta caput mortuum. Utanför korridoren finns 
en rad små kammare. En lång sammanhängande ljus korridor har små 
mörkröda, cellartade utställningsrum. Dessa kammare har blankpolera-
de terrazzogolv med små marmorskärvor simmande i röd, genomfärgad 
brukmassa. Resten av byggnaden har geometriska mosaikgolv liknade det 
i förhallen, alla dock olika och tecknade av Bindesbøll efter antika förebil-
der och lagda av små gula, svarta, rödbruna, grå och vita tesserae av tegel. 
Golven är som grovt vävda mattor med bårder längs kanterna och erinrar 
om den antika mosaikkonstens textila ursprung. 

Den ovanligt välavvägda integrationen mellan färg, ornamentik, vo-
lym och bild i Bindesbølls museum gör att romantikens dröm om ett 
totalkonstverk här förefaller förverkligad för en sentida betraktare. Ett 
veritabelt musée d’auteur där arkitekt och konstnär tävlar om besökarens 
uppmärksamhet. 

Sir John Soanes museum i London
Den av såväl sin samtid som eftervärlden hyllade arkitekten John Soane 
(1753–1837), en tegelsättares son som gjorde en lysande karriär och adla-
des 1832, var som konstsamlare synnerligen originell. Museet – ursprung-
ligen arkitektens privatbostad – karakteriseras därför av ägarens mycket 
personliga iscensättning av de föremål som bevarats till eftervärlden. 
Soanes museum har rönt mycken uppmärksamhet och det finns många 
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detaljerade beskrivningar av det. Alla har inte alltid varit förtjusta i ut-
ställningsrummens mycket originella karaktär.4 

Byggnaden i sig är föga anmärkningsvärd. Den är belägen på norra 
sidan av det stora torget Lincoln’s Inn Fields. Det är ett fyravåningshus 
med en ljusbrun tegelfasad med gatunumren 12, 13 och 14, placerad bak-
om ett järnstaket av samma slag som det finns tusentals av i London. Det 
som skiljer denna byggnad från andra på gatan är nummer 13:s vita sten-
fasad, vilken skjuter ut ifrån tegelväggen och innefattar en inglasad loggia 
i två våningar med en klassicerande dekor. Besökaren möts av en modest 
hall, men bakom en snedställd, snirklande trappbrunn öppnar sig plöts-
ligt en av de mest häpnadsväckande interiörerna i London, ett virrvarr av 
komplexa byggnadsfragment blandade med skulptur och urnor skapar en 
fantasimiljö.

Interiören är kalejdoskopisk, fullproppad av ljusbrunnar (vilkas tak-
fönster har både klara och starkt färgade glas) och en samling rum blan-
dade med öppna gårdar av varierande storlek och i oväntade lägen. Några 
utrymmen har låga tak, andra har en höjd av två våningar eller mer. Delar 
av några golv utgörs av glasblock, vilka släpper in ljus till de lägre planen. 
Förändringar av plan och skala sker oväntat, och det tycks finnas flera oli-
ka förbindelser att välja på mellan rummen. En riktig ”hypertextmiljö”, 
alltså! Man blir även påmind om närvaron av spegelskärvor överallt. Dessa 
är flata och konvexa, stora och små, och sitter i väggar eller tak och i oräk-
neliga undangömda paneler. Miniatyrspeglarna samlar, fokuserar eller 
förmedlar direkt och indirekt ljus, vilket berikar och blandar färger och 
mångfaldigar ytan i varje rum på ett sådant sätt att det förbinder innehål-
let i angränsande rum till det rum besökaren befinner sig i.

Taken är indelade i insänkta och framskjutna paneler, många skurna, 
andra enkla, samtliga rikt färgade. De dominerande rumsfärgerna är tos-
kansk röd och antikgult (giallo antico), och några väggar är målade för att 
imitera marmor och porfyr. 

Varthelst besökaren vänder blicken finns skulpturer, byster, lågreliefer, 
målningar, sten- eller terrakottavaser, medaljonger, arkitekturdetaljer, 
byggnadsfragment samt modeller av antika och moderna byggnader i trä, 
kork eller sten, placerade på bord, väggställ, hyllor eller balustrader. Alla 
föremål kan ses från olika håll genom mängden av speglar. Ibland kan 
det t o m vara svårt att avgöra om det man ser är en spegelbild eller inte. 
Föremålen skiftar hela tiden i storlek, en miniatyr av en grekisk skulptur 
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Sir john Soane’s museum
Interiör från den s k Domen
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kan stå intill en arkitekturmodell och en bas för en skulptur i naturlig 
storlek. Ett rum (The Picture Room) har tre väggar täckta av målningar. 
Väggarna består av hängande skivor, vilket innebär att det får rum betyd-
ligt fler målningar än som skulle ha varit möjligt i ett traditionellt utställ-
ningsrum. De södra panelerna kan öppnas för att avtäcka en ljusbrunn i 
två våningar.

Storskaliga rum i London
Om Frankrikes bidrag till utställningskonsten grundlades i och med eta-
bleringen av Louvren som offentligt museum fick man i Storbritannien 
vänta till mitten av 1800-talet på en epokgörande och bestående insats. 
Sommaren 1850 började förberedelserna för att ta emot den första inter-
nationella världsutställningen, The Great Exhibition of the Works of Industry 
of All Nations. Mer än hundratusen konst- och industriföremål från fem-
tiofem nationer skulle visas upp året därpå i London. 

Världsutställningarna var i sig scener för det senaste inom industri, 
handel, konst, medier och teknologi, men var samtidigt platser där nya 
utställningsformer prövades och etablerades. De hade tillkommit utifrån 
en idé om att samla hela världen under ett gemensamt tak, och omfatta-
de anhopningar av både vackra och praktiska föremål och uppfinningar, 
samt staffage och dekorationer, iscensättningar av exotiska ting från all 
världens kulturer, historiska epoker och stilarter.

Amatörarkitekten Joseph Paxton (1801–65), slottsträdgårdsmästare 
hos hertigen av Devonshire, formulerade ett koncept för en utställnings-
byggnad som skulle komma att bli världsberömd. Det var en stor hall-
byggnad av järn, trä och glas, med stående järnrör som kolonner och 
med balkar av järn och valv av trä. Stora glasskivor täckte järnskelettets 
väggar och tak. Byggnaden blev 564 meter lång och 100 meter bred och 
gav utrymme för 1300 utställare. Under arbetet med att lösa de speciella 
problem som det omfattande byggnadsprojektet gav upphov till, insåg 
Paxton sin begränsning. Han tog hjälp av en erfaren yrkesarkitekt, Owen 
Jones (1809–74). Denne bemästrade skickligt uppdraget på ett både ny-
anserat och genomtänkt sätt. En journalist i tidskriften Punch döpte ut-
ställningshallen till ”Crystal Palace”. Detta arkitekturhistoriska mäster-
verk flyttades tyvärr från utställningsområdet i Hyde Park till Londons 
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utkanter (Sydenham) redan året efter utställningen för att användas som 
nöjespalats. Det brann ned 1936.

Världsutställningen blev en enastående succé som kom att påverka ut-
ställningsverksamheten inte bara i Europa utan i hela världen. Crystal 
Palace var utan tvekan av avgörande betydelse för att utställningen var så 
framgångsrik och fick rader av efterföljare.5 Det kan därför finnas fog för 
att se litet närmare på Paxtons och Jones mästerverk. Den långsträckta 
rektangulära planen hade ett högt mittskepp med lägre sidoskepp och 
ett välvt tvärskepp. Till byggnadens visuellt imponerande uttryck bidrog 
inte endast storleken utan det skickliga konstgreppet att sätta färg på 
järnstrukturerna. Owen föreslog att allt järn i interiören skulle målas i 
fyra färger: tre delar gult, fem delar rött och åtta delar blått. Inga kulörta 
fält skulle stöta mot varandra. Vita bårder skulle avgränsa färgerna. För 
betraktaren bildade färgerna en harmonisk bakgrund till de högst skif-
tande utställningsföremålen. Jones själv ville, som arkitekturhistorikern 
Elias Cornell uttrycker det ”betona byggnadens storhet – de storartade 
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dimensionerna, den enkla konstruktionen, det lyckliga sättet att nyttja de 
möjligheter som ligger i upprepningen av enkla former”.6  

Mitt under det viktorianska 1800-talet, med sin murriga historise-
rande ornamentik, plockade alltså Jones bort varje stilornament. Storska-
ligheten och det nya materialet bar upp byggnaden. Rumsupplevelsen i 
tre horisontalplan (den omedelbara närheten, omgivningen litet längre 
bort och ’horisontens’ knappt anade närvaro) skapade en ny upplevelse 
av egenartad spänning. De jättelika måtten skapade i sig också nya ut-
maningar för såväl byggare som besökare. Järn är ett okänsligt material i 
jämförelse med sten och trä, vilka dittills dominerat all arkitektur. Ljuset 
blir då av avgörande betydelse för att skapa ett abstrakt formspråk som 
använder linjer och djup för att artikulera ett spel mellan motiv och per-
ception. Utan dekorationer eller ornament kunde inte byggnaden leva på 
egen hand. Jones hämtade inspiration från smideskonsten i det moriska 
Alhambra. Färger och linjer från den bildlösa, abstrakta moriska orna-
mentiken visade sig passa märkligt väl ihop med järn- och glasarkitek-
turen i Crystal Palace. Cornell igen, ”I sitt arbete kommer arkitekten förr 
eller senare till en punkt där vetenskapen överger konstnären som måste 
lita till sin egen uppfattning, odlad genom förnyade försök och uppre-
pade misslyckanden”.7

Sammanfattningsvis var det tre orsaker till Crystal Palace avgörande 
inflytande på den följande utvecklingen inom utställningsarkitekturen 
användandet av nya material, gjutjärn och glasskivor som bl a bidrog till 
den utmärkta belysningen av stora ytor,  tillskapandet av gångar mellan 
utställningsytorna, bidragande till att besökarna kunde förflytta sig på 
ett lämpligt sätt och till sist gallerier på förhöjda våningsplan, vilka gav 
god översikt över utställningsområdet och även, enligt den brittiske his-
torikern Tony Bennett, möjliggjorde en demokratisk form av självöver- 
vakning för besökarna.8  

Londonutställningen 1852 betydde oerhört mycket för att förvandla 
utställningar till permanenta museisamlingar i England. Sir Henry Cole 
(1808–82), som fungerat som en av de två huvudansvariga för utställ-
ningen (prins Albert var den andre) formulerade det så här: ”when you 
have once got hold of public opinion it is well to keep it and make the best use of 
that  you can.” I det här fallet var ”best use” detsamma som att bygga ett 
stort museum för köpmän, konsthantverkare och konsumenter från kris-
tallpalatsets utställningar. Cole använde Wienmuseet som exempel och 
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hävdade att en dylik offentlig samling kunde visa upp nyheter och varor 
från England, Europa och kolonierna samtidigt som utbildning, kulturell 
och kommersiell utveckligt kunde främjas på ett sätt som skulle vara till 
samhälleligt gagn. 

The Great Exhibition hade givit ett överskott på 186000 pund och en 
fortsättning var därför möjlig. En del av överskottet kunde användas för 
att köpa in mark på den motsatta sidan av Kensington Road för att ska-
pa en permanent utställning och South Kensington Museum kunde öppna 
år 1857, delvis som en direkt följd av världsutställningen 1851. Ledaren 
för Kensingtonkomplexet, som på sitt sätt var ett modernt alternativ till 
de existerande nationalmuseerna i London, blev den formidable Henry 
Cole, som verkligen trodde på museernas roll i det allmänna utbildnings-
systemet och sociala livet: ”It would teach the young child to respect property 
and behave gently.”9 Detta till skillnad från styrelserna för British Museum 
och Soane’s Museum, vilka envist försökte minska allmänhetens möjlig-
heter att besöka deras lokaler. 

Inom Kensingtonkomplexet fanns redan 1857 ett Museum of Construc-
tion för byggnadsmaterial, ett Museum of Education för skolbruk, ett Food 
Museum för realistiska tablåer av maträtter och många andra samlingar 
av det slaget. Bland andra utställningar fanns även ett galleri för modern 
brittisk skulptur. Att besöka South Kensington Museum beskrevs av Henry 
Cole som en upplevelse av en upplysningsmiljö: 

The working man comes to this Museum from his one or two dimly 
lighted, cheerless dwelling rooms, in his fustian jacket, with his shirt 
collars a little trimmed up, accompanied by his threes, and fours, and 
fives of little fustian jackets, a wife, in her best bonnet, and a baby, 
of course, under her shawl. The looks of surprise and pleasure of the 
whole party when they first observe the brilliant lighting inside the 
Museum show what a new, acceptable, and wholesome excitement 
this evening entertainment affords to all of them. Perhaps the eve-
ning opening of Public Museums may furnish a powerful antidote to 
the gin palace.10
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Rum för konst i London
Våren 1824 hade det brittiska parlamentet röstat för att köpa in en sam-
ling gamla mästare från dödsboet efter försäkringsmagnaten John Julius 
Angerstein. Tanken var att denna samling skulle fungera som en statligt 
sponsrad utställning för konstnärers studier av de gamla mästarna. British 
National Gallery of Art öppnade i Angersteins hus i Pall Mall i maj 1824. 
Den amerikanska konsthistorikern Carol Duncan och andra har relaterat 
den följande intrikata historien om National Gallerys vidare öden.11 Till 
skillnad från Louvren visade National Gallery knappast någon brittisk 
konst alls, vilket var så mycket mer häpnadsväckande, eftersom intresset 
för modern Brittisk konst var i kraftigt stigande vid seklets mitt. 

Kontroversen mellan publik och regering ledde till slut till öppnan-
det av ett verkligt galleri för brittisk konst i en nyuppförd byggnad inom 
South Kensingtonkomplexet efter ritningar av Francis Fowke. Så snart 
National Gallery of British Art öppnade år 1857, blev det en av de mest väl-
besökta avdelningarna av South Kensington Museum. En del av den pu-
blika framgången var säkert att galleriet var öppet två kvällar i veckan, 
eftersom det var det första offentliga galleriet som designats för gasljus. 
Men de målningar som visades där var populära av egen kraft. Medel från 
regeringen för att köpa in konst var obetydliga, för att inte säga obefintli-
ga, vilket innebar att man måste lita till privata donatorer. Den viktigaste 
enskilde donatorn var klädeshandlaren John Sheepshank, som donerade 
233 oljemålningar och 298 akvareller till den nyöppnade avdelningen. 

Sheepshank hade varit en av de största samlarna av brittiskt genre- 
måleri från 1800-talets första hälft. Det var ett petit histoire-måleri som 
tilltalade all sorts publik. Succén var given och snart kunde andra lik-
nande samlingar införlivas i museet liksom även några samlingar som 
deposition från National Gallery (Vernon Collection och arvet efter 
Turner). I det längre perspektivet så försvann såväl nyhetseffekten som 
modernitetsaspekten. Istället för att följa upp de senaste konsttrenderna 
identifierades museet med de gammaldags ”mainstreamsamlingarna” 
i Sheepshanks smak, och därför fokuserades allt på den konventionella 
konsten från seklets första hälft. Trots detta uppfattades det populistiska 
National Gallery of British Art som ett avantgardemuseum och blev förebild 
för många nya konstgallerier runt om i England. Det första genuina gal-
leriet för samtidskonst i Europa kom dock att öppnas i Paris.
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Noter
 1 Ett exempel på ett intressant men sedan många år stängt musée d’auteur i New 

York ger Alan Wallach, i essän ’Samuel Parrish’s Civilization’, i sin ytterst läs-
värda lilla bok Exhibiting Contradiction. Essays on the Art Museum in the United 
States, University of Massachusetts Press, 1998, 57-70. 

 2 För en detaljerad skildring av arkitekten Bindesbölls förhållande till sin om-
värld se Henrik Bramsen, Gottlieb Bindesböll, liv og arbejder, Köpenhamn 1959.

 3 Uppenbarligen tog Thorvaldsen inget intryck av J.M. Wagners och andras på-
pekande om den antika skulpturens polykromi: J.M. von Wagner, Bericht über 
die Äginetischen Bildwerke im Besitz seiner Kgl. Hoheit des Kronprinzen von Bayern, 
München 1817.

 4 ‘This labyrinth stuffed full of fragments is the most tasteless arrangement that can be 
seen; it has the same kind of perplexing and oppressive effect on the spectator as if the 
whole large stock of an old-clothes-dealer had been squeezed into a doll house’, Adolf 
Michaelis, citerad i Susan Feinberg Millenson, Sir Joan Soame’s Museum, Ann 
Arbor 1987, 95. 

 5 För en utmärkt analys av de många stora utställningar som följde på ”the  
parent of all exhibitions” i det brittiska imperiet fram till 1914 se Peter H.  
Hoffenberg, An Empire on Display. English, Indian, and Australian Exhibitions 
from the Crystal Palace to the Great War, Berkeley and Los Angeles 2001. För en 
mer allmän introduktion till fenomenet världsutställningar se Paul Green-
halgh, Ephemeral Vistas: Expositions Universelles, Great Exhibitions, and World’s 
Fairs, 1851-1939, Machester 1988.

 6 Citerat efter Elias Cornell, Byggnadskonst eller bedräglig nytta, Stockholm 1962, 
57.

 7 Cornell, ibid 60.
 8 Tony Bennett, The Birth of the Museum, London 1995, 101.
 9 Henry Cole, Fifty years of public work, London 1884, 356.
10 Henry Cole, ’Introductory address on the functions of the Science and Art 

Department’, Fifty years of public work, vol 2, London 1884, 293.
11 Carol Duncan, Civilizing Rituals. Inside public art museums. London 1995, 40-

47. 
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9.

DEN	NYA	TIDEN	STÄLLER		
UT	SIG	SJÄLV

Samtid och samtidskonst 
Den amerikanske konstfilosofen Artur Coleman Danto gör i Encounters 
and Reflections: Art in The Historical Present (1990)  en åtskillnad mellan be-
greppen samtidskonst och modern konst. Skillnaden beror på, säger han, den 
djupa kris som modernismen genomgick på 1960-talet. Det ligger säkert 
en del i det, men jag har svårt att tro att det finns något som kan kallas 
samtida stil. Det betyder helt enkelt att samtidskonsten vare sig behöver 
vara ”modernistisk” eller höra ihop med någon annan specifik konstrikt-
ning. Däremot måste den vara just samtida med betraktaren eller läsaren 
för att det skall vara möjligt med någon form av bestämning.

En föreställning som ryms i modernitetsbegreppet är en önskan om 
klassifikation. Från upplysningstiden fick 1800-talets museiväsen i arv ide-
alföreställningen att världen låter sig fångas och beskrivas som ett logiskt 
system av objektiva skillnader. De flesta museer fortsätter att hålla sig 
med scheman, vilka skall fyllas ut för varje föremål. Denna schematiska 
representation av konstverken förs direkt in i en katalog, där de ordnas 
taxonomiskt efter land, region, skola, form, material eller andra klassifi-
ceringsdrag. I detta rationalistiska scenario ligger naturligtvis också tron 
på det objektiva. 

Dokumentation är för de flesta en verklig beskrivning, som skiljer sig 
från analys och tolkning, eftersom dokumentationen endast säkrar mate-
rialet utan att förändra det. Den så att säga fryser objekten och konserverar 
dem, så att forskaren kan analysera och tolka dem efteråt. Till sist ligger 
det i en sådan klassificerande praxis att tingen har en slutlig och avslutad 
form. Vi säger ofta att samtiden inte kan beskrivas förrän efteråt – när 
den har funnit sin form. Om man dokumenterar något som befinner sig 
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i förändring innebär det bara att man måste återuppta dokumentationen 
och fortsätta att omklassificera fenomenet. 

När det gäller begreppet samtid finns betydligt mer att klara av. Sam-
tid är rimligen ett tidsutsnitt – eller en epok. Man kan t ex bestämma 
sig för att samtidskonsten omfattar 1900-talet efter 1945, i linje med rå-
dande akademisk praxis. Flera forskare har pekat på det faktum att den 
konsthistoriska forskningen om ett fenomen sällan kommer igång förrän 
forskningsobjektet är på väg att försvinna. Det vetenskapliga intresset för 
konkretismen, surrealismen, osv uppstod först då dessa konstriktningar 
var på upphällningen.

Det finns tre slags problem förbundna med uppfattningen av samti-
den som en epok. För det första är det alltid så att en epok innehåller ett 
oändligt antal kvardröjande riktningar som inte är typiska för epoken. 
Det kan vara konstyttringar som i sin grundform existerat långt innan 
epoken tog form. Det förekom t ex många konstformer under renässan-
sen, vilka hade sitt ursprung i medeltiden eller tidigare, på samma sätt 
som det i det moderna finns en mängd omoderna former. Det är därför 
nödvändigt med tilläggskriterier för att skilja ut vad som är samtidigt i en 
sådan epok, det ger sig inte av sig självt. 

Det andra problemet, som är kopplat till avgränsningar i epoker, hand-
lar om att det material avgränsningen slutar i blir ohanterligt, 1900-talets 
konst efter andra världskriget är t ex alltför omfattande för att rymmas 
inom en och samma utställning. Det är därför nödvändigt att koppla in 
sekundära avgränsningskriterier, vilka blir viktigare och mer intressanta 
att diskutera än samtidskriterierna i sig. Den representativa konsten och 
arkitekturen, t ex i form av minnesmonument, offentliga byggnader m 
m, hade under 1920-talet en tendens att vara övervägande klassicistisk. 
Samtidigt fanns både inom konst och arkitektur mer radikala, framåt-
blickande riktningar som Bauhaus, Die Neue Sachlichkeit, konkretismen  
m fl. Det är inte desto mindre ett obestridligt faktum att dessa fenomen 
existerade samtidigt. Det är med andra ord återigen några helt avgörande 
tilläggskriterier som gör att vi väljer den ena riktningen framför den an-
dra. Detta exempel visar emellertid också att samtidskonst är en pågå-
ende och inte en avslutad process.

Det tredje problemet är att det är lättare att studera det förflutna än 
samtiden. Att avgränsa en epok innebär att sätta ett tidsavsnitt inom pa-
rentes och behandla det som det var ett avslutat helt. Att säga att samti-
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den är 1900-talet visar detta med all tydlighet. Inom en sådan avgräns-
ning kan man studera nationalism, stadsfunkis, konkretism, surrealism, 
Fluxus m m. Det är fenomen som är klart viktiga att utforska men lika 
uppenbart orimliga att jämställa och benämna ”samtidskultur” flera  
generationer efter det att verksamheten upphört. Vi bör alltså hålla oss 
med ett samtidsbegrepp som inte inkluderar föråldrade ting. Ett helt an-
nat sätt att avgränsa samtid på är att inringa ett föremålsområde. Då kan 
vi säga att det samtida är det vi ser när vi betraktar en pågående verk-
samhet. Det rör sig helt enkelt om den konstvärld av föremål som omger 
oss just nu, inte både gammalt och nytt, likt och olikt. Problemet med en 
sådan avgränsning är naturligtvis att den inte är en avgränsning. 

Man kan naturligtvis snäva in fältet och säga att det samtida endast 
omfattar de former som man är i färd med att skapa här och nu, och som 
därför i framtiden kommer att framstå som typiska för vår tid. I andra 
sammanhang omtalas detta som kommande konstformer, dvs det just på-
började, den ständigt pågående förnyelse som t ex Jürgen Habermas talar 
om i samband med moderniteten. Ernst Bloch använde begreppet ”Das 
noch-nicht Sein” för samma tanke: det ännu icke varande – dvs det finns i 
världen men ännu inte i språket. Det existerar men utan referens. Vi kan 
erfara det, men inte benämna eller klassificera det. Det är med andra ord 
litet spännande att leta efter!

Det förekommer diskussioner om vad en konstriktning betyder och 
vilken samhällsrelevans den har och om den överhuvudtaget har någon 
funktion. Vad skall dokumenteras? Vad är kontexten? Hur skall en bedö-
mare eller kritiker klassificera något som ännu inte är klassificerat eller 
konsekrerat av institutionerna? 

Det man vinner på att avgränsa samtidsfenomen och samtidskonst 
är att man får ett metodiskt hanterbart materialomfång, något som gör 
det möjligt att i detalj undersöka vilka karakteristika man skall leta efter. 
I det kvantitativt begränsade materialet finns samtidigt styrkan att det 
systematiskt pekar ut de fenomen som är typiska för samtiden. Vi står 
emellertid inför problemet att samtiden inte låter sig bestämmas med de 
traditionella metoder vi använder för dokumentation. Det historiskt nya 
vill vi inte uppfatta som tillfälligheter. Vi vill tvärtom kunna invända att 
vi måste vänta tills det har funnit sin form. 
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Utställningsrum för samtidskonst 
I 1800-talets urbana miljöer skapades nya utrymmen för att attrahera 
medborgarnas intresse. ”Katedraler för urban modernitet” är en återkom-
mande men litet överdriven benämning på museiboomen under 1800-
talet. De byggnader som i någon mån förtjänade detta epitet är de som 
särskilt uppfördes för att hysa den samtida konsten. Andra typiska 1800-
talsfenomen var konsthallar för tillfälliga utställningar, specialmuseer för 
konsthantverk, nationella porträttgallerier, halls of  fame m m.

Det mest betydelsefulla i denna utveckling var emellertid, för att  
citera den brittiske konsthistorikern Francis Haskell (1928–2000): “[…] 
the creation of museums designed to hold contemporary art”.1 Det första 
av dessa skapades i Paris och kallades Musée des Artistes Vivants. En rad 
olika namn användes för liknande museer på andra håll: den beteckning 
som överlevde blev Museum för samtida konst eller Museum för modern konst. 
Någon skillnad mellan de olika beteckningarna dök inte upp förrän på 
1900-talet. 

För att förklara varför just Paris blev platsen för det första museet för 
samtidskonst måste man undersöka kraften hos den statliga kulturpoli-
tiken, snarare än livaktigheten på den lokala konstscenen. Parissalongen 
har anförts som skäl till att ett museum för samtidskonst etablerades i Pa-
ris av curatorn Germaine Bazin (1883–1973).2 Den franska staten investe-
rade kraftigt i konst i början av 1800-talet, till skillnad från t ex den brit-
tiska som föredrog att lämna detta i privata händer. Musée du Luxembourg 
var karakteristiskt som ett museum för levande konstnärer, ett musée de 
passage vars konstverk lämnade museet några år efter konstnärens död. 

Utanför Frankrike var gränsen mellan gamla mästare och modern 
konst inte lika skarpt definierad. Beteckningen ”gamla mästare” använ-
des för avlidna konstnärer från tidig renässans till sen rokoko. Tanken att 
stöd till samtidskonst skulle innebära fördelar och ära även för regeringen 
utgjorde en hörnsten i uppförandet av det första museet för samtidskonst. 
I Paris och i andra huvudstäder i Europa levde monarkerna i ständig 
skräck för nästa revolution, de såg sig själva som utrotningshotade förete-
elser. Genom att posera som liberala museigrundare fick de värdefull och 
behövlig publicitet. Att stödja just den moderna konsten gav en aura av 
modernitet. Kung Ludvig den XVIII öppnade Musée des Artistes Vivantes 
vid sitt tvåårsjubileum som kung. Ludvig var i stort behov av att över-
tyga medborgarna, vilka hade genomlevt decennier av republikanskt och  
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napoleonskt elände, om att den bourbonska monarkin inte var inkom-
patibel med modernitet. Drottning Victoria i England hade som bekant 
inte samma problem, något som bland annat kan förklara hennes ovilja 
att skapa en liknande institution. Genom att öppna ett nationellt gal-
leri för de senaste mästerverken inom konsten, vädjar man dessutom till 
medborgarnas nationella stolthet. 

De första decennierna visades enbart fransk konst och den franska 
konsten dominerade stort under hela 1800-talet. Även i andra huvud- 
städer som öppnade konstgallerier prioriterades nationell konst. Detta 
kontrasterar som bekant starkt med dagens gallerier för modern konst. 
De första museerna för samtidkonst blev, i likhet med världsutställning-
arnas nationella paviljonger, paradrum för patriotism. De mest berömda 
konstnärerna firades som vår tids segrare i de olympiska spelen eller fot-
bollshjältar. Sockerkungen Henry Tate sålde sitt sockerbolag och skapade 
Tate Gallery, eftersom varken drottningen eller brittiska regeringen tyckte 
det var nödvändigt att satsa medel på ett galleri för samtidskonst. Belö-
ningen för denna patriotiska generositet blev ett adelskap.

1800-talets publik var mer förtjust i samtidskonst än i gamla mästare, 
vilket kanske kan vara svårt att förstå idag, när det snarare är tvärtom! 
En bidragande orsak var att samtidskonstens bildspråk och motivkretsar 
var lätta att förstå, hemmaintressen, familjescener, historiska scener och 
liknande var mycket populära hos såväl konstnärer som publik. 

På samma sätt som teatern erbjöd nu gallerierna ett ständigt omväx-
lande spektakel genom inhopp av nya konstnärer på modet. Det var en 
anledning till galleriernas magnetism hos den urbana publiken. Mer än 
andra slags museer blev gallerier för samtidskonst sociala konstruktioner 
och platser för möten. Alla nyhetsfetischister och snobbar ville bli sedda 
på dessa glamourösa och helt legitima platser för socialiseringsprocesser 
dit även kvinnor hade tillträde! Frekventa galleribesök blev helt enkelt 
ett måste för 1800-talsmondäniteten!

Luxembourgpalatset
Den 14 oktober 1750 öppnade det första kungliga museet för konst i 
Frankrike. 96 stycken av kungens bästa målningar exponerades i Luxem-
bourgpalatset, Raphael, Tizian, Rubens, Caravaggio, Poussin m fl. Mu-
seet höll öppet två gånger i veckan, onsdag och lördag mellan klockan 
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10-13. Galleriet hade fyra rum i palatsets östra flygel på första våningen. 
Tre av de fyra rummen visade en blandning av de tre viktigaste skolorna, 
dvs den italienska, den nordeuropeiska (i huvudsak nederländare och 
flamländare) och den franska. Det fjärde rummet visade franska konst-
närer från 1600-talet och tidigt 1700-tal. Vad som skiljde Luxembourgs 
utställning av konst från andra kungliga samlingar, var den pedagogiska 
ambitionen att träna unga konstnärer att upptäcka konstens kvalitet. Den 
sanna kunskapens princip, enligt de två grundarna av fransk konstteori, 
André Félibien och Roger de Piles, var att kunna se vad som är bra res-
pektive dåligt i ett konstverk.

Trettio år senare skänkte Ludvig XVI palatset till sin bror, greven av 
Provence, sedermera Ludvig XVIII. Tavlorna flyttades till ett magasin 
och hamnade sedan i Palais Royal 1784.

1793 öppnade Museum Francais.  Efter stor tvekan och långa diskussio-
ner bestämde revolutionsregeringen att även Versailles skulle användas 
som museum. Först genom att skapa Musée Special de l’Ecole francaise  i de 
kungliga våningarna 17943 och sedan ett naturhistoriskt museum i norra 
flygeln. 1801 bestämde senaten att delar av Palais du Luxembourg skulle 
öppnas för publiken som ett museum. Konstnären Jean Naigeon blev dess 
förste curator. Det blev sedan ett komplement till Louvren som öppnade 
1802, med Raphael, Rubens m fl. De flesta av Luxembourgs skatter flyt-
tades nu till Louvren och endast 17 målningar blev kvar. 

År 1818 öppnade så en ny version av Luxembourgmuseet. Det blev nu 
ett museum som främst vände sig till konstnärer i första hand och endast 
höll öppet för allmänheten på söndagar medan konstnärer och utländska 
besökare hade tillträde hela veckan.

Denna emfas på funktionen som skola för konstnärer går tillbaka till 
revolutionstiden då akademien förkastades och Louvren förklarades vara 
en plats för konstnärlig utbildning, där de unga skulle kopiera de äldre 
mästarna. Orsaken var, att enligt revolutionens mening så hade konsten 
degenererat under 1700-talet, som en konsekvens av den korrupta hie-
rarkien. Konstutbildningen som byggde på ett mästare–elev förhållande 
förkastades.

Omständigheterna kring Luxembourgmuseets grundande är inte helt 
klara. De nya målningarna kom till ett museum som redan existerade. 
Dokumenten som skulle kunna klargöra kung Ludvigs verkliga roll brän-
des 1871. Konstkritikern Auguste Jal skriver i boken Mes visites au Musée 
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Royale de Luxembourg (1818) om den samtida konsten som kunde ses i mu-
seets utställningar men ingenting om museets bakgrund. Den konserva-
tiva pressen spekulerar över nödvändigheten av ett sådant museum och 
attribuerar initiativet till kungen. På liknande sätt beskriver en liten bok 
publicerad samma år 1818, signerad M G de la V, museets födelse till ”le 
goût eclairé d’un Monarque, ami des sciences et des arts” [den upplysta 
smaken hos en monark som är vän av vetenskap och konst]. Den första 
katalogen använder nästan samma ord i förordet ”den upplysta smaken 
hos en kung”. Katalogens titel var: Explication des ouvrages de peiture et de 
sculpture de l’école moderne de France exposée le 24 avril 1818 dans la galerie roy-
ale du Luxembourg destinée aux artistes vivants.

Markis Philippe de Chennevières4 hävdar att idén till museet inte bara 
var kungens, utan även Jean Naigeons, curatorn. Naigeon hade redan er-
farenhet av att bygga upp en museisamling från grunden. Den tidigare 
kollektion till konstmuseet av gamla mästare som senaten initierat hade 
insamlats av honom från före detta kloster och sekulariserade kyrkor. Nu 
var det åter Naigeon som samlade in de flesta exemplaren i samlingen, 
kontaktade donatorer och långivare, ordnade med transporter och instal-
lationer. Hur som helst tycks det uppenbart att skapandet av det nya mu-
seet mötte stor entusiasm bland restorationens politiker. 

Var då museet ett politiskt instrument? Vid en första blick kan ett så-
dant påstående tillbakavisas. Det är snarast anmärkningsvärt hur liberal 
inköpspolitiken var, särskilt om man jämför med hur konservativ den 
blev under senare delen av seklet. Inköpen inkluderade exilkonstnären 
och revolutionens officielle konstnär, den i Bryssel bosatte Jacques-Louis 
David. Kungen förlät David för att han röstat på dödsstraff för Ludvig 
XVI och inbjöd honom (förgäves) att komma tillbaka till Paris. En lik-
nande behandling fick en av Napoleon I:s hovkonstnärer, Pierre-Paul 
Prudhon. Försökte Ludvig överträffa minnet av Napoleons favörer gente-
mot konstnärer? Men även näste Bourbonkung, Karl X, behöll Auguste 
de Forbin i tjänst som curator och fortsatte den liberala politiken. Inte 
endast museets policy utan konstpolitiken generellt var anmärkningsvärt 
liberal. När fartyget ”Medusa” sjönk och de vanliga sjömännen inte till-
läts använda livbåtarna av officerarna, bröt en allmän skandal ut i media 
där officerarna anklagades för brist på humanitet. Den 28 årige Théodore 
Géricault gjorde den berömda målning som visade sjömännens flotte och 
denna köptes omgående in av kungen. 
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Luxembourgmuseet tjänade två syften. Det var dels en symbol för mo-
derniteten, dels det första museet i världen som visade konst av levande 
konstnärer. Därigenom kunde det vara både radikalt och patriotiskt på 
samma gång. Luxembourg blev även en symbol för tillbakavisandet av 
Napoleons konststölder i Europa. Nu kunde man visa världen att Frank-
rike var i stånd att med egna medel berika sina muséer  (montrer au monde 
que la France est capable d’assurer elle-même l’enrichissement de ses musées).5 
Ludvig hade lärt sig, genom sin avrättade broders öde, det farliga i en 
konfrontation med parlamentet. Genom att skapa ett galleri för modern 
konst i Luxembourgpalatset kunde han tillfredsställa den adliga första 
kammaren.

Louvren förblev också av centralt propagandavärde för kungen trots 
att det återlämnats till nationen efter 1830 års revolution. Inte bara för att 
det kallades Musée Royal, utan framför allt för de utvidgningar som gjor-
des av kungen inom palatset. Ludvig XVIII skapade Gallerie d’Apollon, 
Karl X öppnade en ny avdelning med antik konst som uppkallades efter 
honom. Louis-Philippe renoverade palatset och etablerade Gallerie Espag-
nole. Louis-Napoléon Bonaparte, Louvrens störste reformator, utökade 
både samlingarna och palatset.

Luxembourgmuseet backades upp på ett liknande sätt av dessa kung-
ar, som kanske såg att museet hade ett ännu större propagandavärde än 
Louvren, eftersom det representerade deras privata arv som öppnades 
upp för publiken. Dessutom hade utställningarna ingen koppling till tidi-
gare kungar tack vare institutionens själva funktion som musée de passage. 
Luxembourgmuseet blev ett förkroppsligande av kunglig estetik! Den 
konst som visades i museet korrigerade snarare än speglade det rådande 
läget. Föregångarna inom konsten blev ofta förbigångna, men inte helt 
avspisade, istället var valen ofta förvånande radikala eller vågade.

Det skapades snart fler alternativa platser för samtida konst: Bazar 
Bonne Nouvelle, en täckt shoppingarkad som öppnade 1838. Boulevard 
Montmartre som var platsen för ”Salon libre” 1843. De årliga utställ-
ningarna som anordnades av Societé des Beaux-Arts – där det dock var en 
publikhämmande inträdesavgift. Pavillon du realisme  visade år 1855 hela 
40 verk av Courbet. År 1863 kom så Salon des Refusées, som protest mot att 
några vägrats delta i Louis Martinets galleriutställning. ”De refuserades 
salong” stöddes av kejsar Napoleon III.
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Bourbonerna, liksom orléanistfraktionens ledare, tronpretendenten 
greve Louis-Philippe samt Napoleon III, hade lärt sig av historien att 
skapa museimonument över sig själva. Louis-Philippe lät bygga Musée 
Historique i Versaille  med ett Gallerie des Batailles som skulle lyfta fram 
Frankrikes militära segrar men framförallt Salle de 1830, som ägnades 1830 
års revolution som fört honom till makten.6 Napoleon III instiftade Mu-
sée des Souverains i Louvren och Musée des Antiquités Nationales i slottet St 
Germain-en-Laye i Paris utkanter.

År 1871 inleddes tillbakagången för Luxembourgmuseet, curatorerna 
styrde men inga nya reformer och inga pengar fanns längre tillgängliga. 
1879 återvände senaten till Luxembourgpalatset. Sju år senare kastades 
galleriet ut. Ètienne Arago fick som curator nöja sig med orangeriet i 
trädgården. Det var en usel lokal, alltför fuktig och varm för att på rätt 
sätt härbärgera målningar. Tanken var att det skulle vara ett provisori-
um, men det varade från 1886 ända fram till världsutställningen 1937, 
då Palais de Tokyo byggdes. Följande år fick palatset vid Seinestranden 
härbärgera Museet för modern konst som det nu kom att heta. Orangeriet i 
Luxembourgträdgården var hela tiden överfullt och kunde bara visa 262 
målningar samtidigt (2 177 målningar och 100 skulpturer visades på en 
yta av 432 m). 

Bristen på plats var desto värre eftersom nyförvärven växte snabbare 
än något annat museums samlingar. Mellan 1892-1922 förvärvades 1175 
målningar. Man letade efter små tavlor! 

Världsutställningen 1900
Grand Palais och Petit Palais blev huvudplatser för tillfälliga utställningar. 
Petit Palais, vars fullständiga namn Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
antyder att detta kommunala museum ansågs vara det moderna alternati-
vet till Luxembourgmuseet. Många projekt initierades för att få till stånd 
ett nytt museum för levande konstnärer under perioden fram till 1914, 
bl a seminariet St Sulpice på Rue Vaugirard mitt emot Luxembourg- 
palatset. Det hela stupade slutligen på att man inte kunde acceptera me-
cenatspengar i nationalförsamlingen!  Den amerikanske miljonären Hugo 
Reisinger var beredd att bekosta en ny byggnad. Sedan kom första världs-
kriget. Efter kriget gjordes energiska ansträngningar av curatorn Léonce 
Bénédite att omvandla Hôtel Biron, en enorm villa med en romantisk 
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trädgård, till museum för samtidskonst. Skulptören Auguste Rodin, vars 
bostad det var, dog 1917 och det blev till sist ett Musée Rodin istället, med 
Bénédite som dess första curator. År 1922 flyttades alla utländska verk 
från Luxembourg till en annan liten byggnad i en stadspark, Jeu de Paume 
i Tuileriträdgården. År 1932 blev det en egen institution: Musée des écoles 
étrangères contemporaines, ett museum för utländsk samtida konst.

En annan sektion av Luxembourgmuseet, som visat Claude Monet, 
öppnade 1926 i Orangeriet i Tuilerierna med namnet Impressionistmu-
seet. Själva konceptet för museet hade nu ändrats. Det blev ett museum 
för konsthistoria i stället för ett museum som skulle uppmuntra konsten, 
ett väntrum för meriterade arbeten (oeuvres de mérite) som väntade på sis-
ta domen innan den slutliga konsekrationen ägde rum. Bénédite ville tex 
förändra museet till en permanent samling som började vid ett bestämt 
datum.

 Les Musées ne sont pas de simple dépôt, [...] mais des établissements 
d’énseignement supérieur tenu de donne un tableau synthétique et complete de 
l’histoire de l’art pour l’époque à laquelle ils sont consacrès, e le Lux.7	(jfr dagens 
moderna museer som nästan alltid startar med en samling klassiker)  

Under Parisutställningen 1937 gjordes en massiv satsning på konst i 
sista minuten. När Léon Blum, den socialistiska folkfrontens premiär-
minister, inspekterade förberedelserna inför den stora utställningssats-
ningen upptäckte han ett gapande hål i programmet. Inget utrymme 
hade reserverats för det som omvärlden uppfattade som Frankrikes i 
särklass suveräna område, det ackumulerade kulturarvet inom konsten. 
Detta rättades snabbt till och i en nyuppförd byggnad avsedd för Japans 
utställning, Palais de Tokyo på högra flodstranden nära Palais de Chaillot, 
öppnades en retrospektiv utställning av fransk konst som spände över 
två årtusenden, totalt över 1300 arbeten.	 I Petit-Palais erbjöd kommunen 
Paris samtidigt en stor utställning med samtidskonst av konstnärer verk-
samma i staden som komplement till den nationella expositionen. Ingen 
av de båda utställningarna Chefs-d’aeuvre de ’Art Francais eller Maîtres de  
l ’Art Indépendant kunde uppfattas annat än som en stor manifestation av 
den franska konstens dominans och kollektiva storhet. Eftersom storhe-
ten bestod i uppmuntrandet av oberoende individualitet framstod den så 
mycket mer som ideologiskt effektiv. Även de artister som var som mest 
aktuella hade ärvt friheten i den nationella traditionen att inte färgas av 
nationell tradition!
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Som en direkt följd av världsutställningen flyttades samtidskonsten 
1938 från Musée des Artistes Vivants dvs Musée du Luxembourg till det nya 
Palais de Tokyo, nu benämnt Musée National d’Art Moderne under ledning 
av den berömde konsthistorikern Jean Cassou. Detta innebar också ett 
nytt synsätt på museets roll som ett ”tempel” för så kallad  modern konst 
från postimpressionisterna fram till 1900-talets avantgardekonst.
 

Storbritannien 
I Paris hade de sista representanterna för ancien régime varit drivande för 
tillkomsten av  det första museet för samtidskonst.  I London var det den 
borgerliga stadseliten som vurmade för gallerier av detta slag. I det pro-
testantiska England, där kyrkor under det tidiga 1800-talet förnekades all 
konstnärlig utsmyckning, hade konsten reserverats för den privata sfären 
i aristokratins och borgerlighetens bostäder. Öppnandet av museer och 
konstgallerier gjorde konsten tillgänglig för massorna och underlättade 
konstbetraktandet även för konstälskarna som dittills tvingats till långa 
resor för att kunna njuta av de europeiska mästerverken. London drog 
snart till sig konstnärer från hela Europa i kraft av att det blev Europas 
finanscentrum. Staden kunde aldrig på allvar tävla med den stigande cha-
risma som Paris konstnärsmetropol erbjöd. Konstsamlandet ökade dock 
explosionsartat på mycket kort tid och en strid ström av såväl klassiska 
antikviteter från Medelhavsområdet som gamla mästare från de traditio-
nella innehavarna av konst vid Europas hov och aristokrati fann nu en 
väg till Londons auktionshus.8  

Tonvikten låg till en början mycket starkt på den äldre konsten, vil-
ket även präglade utställningarna vid öppnandet av såväl Dulwich Picture 
Gallery 1817 som National Gallery 1824.9  Det första galleriet för modern 
(samtida) engelsk konst öppnades 1818 av Sir John Leicester (senare 
Lord Tabley). Detta Gallery of English Pictures (ibland benämnt Gallery of 
Modern Art) gjorde dock lorden bankrutt. Han lyckades inte övertyga 
premiärministern att köpa samlingen som bas för ett Nationalmuseum 
för brittisk konst, utan den såldes direkt efter hans död 1827.  Tillfälliga 
utställningar av samtidskonst kunde tillsvidare ses vid Royal Academy’s 
sommarutställningar eller i konstnärernas ateljéer. 
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USA: Corcoran Art Gallery 
Att etablera ett permanent konstgalleri för samtidskonst i någon av För-
enta staternas storstäder var betydligt svårare än i Europa.  Före inbör-
deskriget fanns ingen stark vilja att inrätta konstinstitutioner. Det gjordes 
visserligen flera försök men de blev alla kortlivade.10 Det första mer lång-
livade försöket att skapa ett nationalgalleri gjordes av William Wilson 
Corcoran (1798–1888) i Washington.11 Corcoran var finansman (känd 
som ”the American Rotschild”) och en politisk aktör. Han hade samlat 
europeisk landskaps- och porträttkonst alltsedan 1840-talet och började 
under det följande decenniet även samla på samtida inhemsk konst. Han 
var också en av grundarna av Washington Art Association och började 
snart planera för att inreda ett galleri i sitt hus på Lafayette Square. 

År 1855 besökte Corcoran Paris och imponerades av de tillbyggnader 
som gjorts till Louvren av Napoleon III:s arkitekt Hector Lefuel. Tillba-
ka i Washington började han fundera på att skapa en amerikansk motsva-
righet till Louvren och köpte mark i hörnet 17th Street and Pennsylvania 
Avenue, ett stenkast från Vita Huset. Arkitekten James Renwick ritade en 
Louvreliknande nyrenässansbyggnad. Allt (inklusive inskriften Dedicated 
to Art) stod klart då inbördeskriget bröt ut. Corcoran stödde Sydstaterna 
men lämnade landet och gick i exil med sin förmögenhet till Europa. När 
han återvände 1865 hade galleriet konfiskerats av Unionen och förvand-
lats till ett armèmagasin för uniformer. Corcoran förlorade emellertid 
inte hoppet utan arbetade energiskt för att återfå sitt galleri. Den första 
utställningen öppnade 1874. 

Corcoran Art Gallerys målsättning var att ge en bild av amerikansk 
konst som en fortsättning på europeisk konsttradition. I entréplanet 
fanns en enorm samling gipsavgjutningar, bl a inkluderande The Elgin 
Marbles, Venus De Milo, Laocoongruppen, Apollo di Belvedere och dussintals 
andra kopior av kända verk ur samlingarna i Louvren, Vatikanen och 
British Museum. Andra rum innehöll kopior av renässansverk av Miche-
langelo m fl. Första våningen innehöll The Main Picture Gallery, där 88 
europeiska och amerikanska målningar samsades tätt sammanpackade 
efter tidens kanoniska manér. Det gjordes ingen skillnad i placering mel-
lan det europeiska och det amerikanska måleriet, det senare så gott som 
uteslutande av samtida konstnärer, för att visa att den amerikanska kon-
sten höll samma klass som den europeiska (en viktig detalj för den dåtida 
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amerikanska medelklassen, som i regel kände sig osäker när det kom till 
amerikansk kulturproduktion).

Corcoran lyckades för en tid faktiskt skapa ett nationalgalleri, som av 
amerikanska konstnärer uppfattades som en ärofylld plats att bli inklude-
rad i. Någon officiell status lyckades dock galleriet aldrig att uppnå och 
redan 1879 övergick det till att enbart samla på porträtt av nationalhjäl-
tar. Efter Corcorans död flyttade galleriet till sin nuvarande adress vid 
New York Avenue. Hans galleri kom därmed att bli mer av en bestående 
symbol och ett monument över hans egna kulturella och sociala anspråk 
än den nationella institution han hade hoppats på att efterlämna.

Noter
 1 The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, 

New Haven 2000. Haskel gör här en fascinerande genomgång av ett antal 
traditionella mästarutställningar av ofta inlånad konst i England och även på 
andra europeiska konstscener som Antwerpen, Bryssel, Dresden under 1800-
talet. Se även Francis Haskell (ed), Saloni, gallerie, musei e loro influenza sullo 
sviluppo dellárte dei secoli XIX e XX.[Konferensrapport från den 25.e internatio-
nella konsthistoriekonferensen 1979] Bologna 1981.

 2 Germaine Bazin, Le temps des musées, Paris 1967.
	3 En guidebok til detta viktiga och föga kända museum publicerades 1802, No-

tice des tableaux, statues, vases, bustes compiosant le Musée Spécial de l’Ecole francaise, 
dont l’ouverture a lieu les quintidi et d’ecadi, Versaille, an X.

	4 Souvenirs d’un Directeur de Beaux Arts, Paris 1979, 35.
	5 E. Schlumberger, ’Revoilà les académique’, Connaissance des Arts, 268, Jun.1974, 

70
	6 1978 restaurerades dessa rum till sitt utseende från Ludvig-Philippes regering, 

se Claude Constans, revue de Louvre I, 1978.
	7 L.Bénédite, Le musée National du Luxembourg, Paris 1894.
	8 Se den utmärkta diskussionen om utställningar kring ‘Old masters’ av Francis 

Haskell, The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of Art Exhibi-
tion. New Haven2000, särskilt 46-81.

	9 För en kort men välillustrerad översikt av National Gallerys historia se, Chris-
topher Baker & Tom Henry, The National Gallery: Complete Illustrated Catalogue, 
London 1995.
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10 För en kort sammanfattning se, Alan Wallace, ’Long-Term Visions, Short-
Term Failures: Art Institutions in the United States, 1800-1860’, Exhibiting 
Contradiction, Boston 1998, 9-21.

11 Bygger i huvudsak på Alan Wallace, ’William Wilson Corcoran’s Failed Na-
tional Gallery’, Exhibiting Contradiction, Boston 1998, 22-37.
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10.

UTSTÄLLNINGSTRENDER	UNDER	
1900-TALETS	FÖRSTA	HÄLFT

 
 

There is a certain amnesia about the history of exhibitions. Exhibi-
tions are not collected by institutions, they are very often ephemeral, 
time-based constellations.

               Hans-Ulrich Obrist

Avantgardets utställningsfilosofi
Enligt vissa bedömare existerade ingen medveten utställningsdesign före 
1914.1 Som torde ha framgått av tidigare kapitel håller jag inte med om 
detta. Tvärtom hävdar jag att de allra flesta utställningar, från antiken och 
framåt, har gjorts i en bestämd avsikt. Därav följer att den eller de exeku-
tivt ansvariga även planerat en särskild iscensättning för att utställningen 
skulle uppfattas på ett visst sätt av de betraktare som den vände sig till.
Vad som däremot är tydligt genom hela utställningskonstens historia är 
att vissa kanoniska, dvs mönsterbildande sätt att anordna utställningar 
på, dominerade under olika perioder.2

Den på alla sätt ohyggligt dynamiska utvecklingen under 1900-talet 
medförde också att fler estetiskt genomtänkta utställningar än någonsin 
tidigare producerades. Ett mer medvetet ändamål kring utställningarnas 
visuella effekt kan skönjas redan före 1910-talet; vid de s k fauvisternas 
konstutställning i Paris 1905 betonades färgen som tematik i högre grad 
än själva rörelsen som sådan. Koncentrationen på ett specifikt ämne är 
typiskt för den tematiska utställningen. Fauvistutställningen kan ses som 
ett tidigt exempel på ett utställningskoncept som kom att utvecklas allt-
mer under seklet. Övergången från den kvantitativa till den kvalitativa 
utställningen var ett led i en naturlig utveckling, där betoningen på det 
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individuella arbetet, som en motvikt till masskonsumtionen krävde ett 
noggrannare urval och ett mer kritiskt öga än tidigare.

Konstmuseernas historia under 1900-talet skilde sig på flera sätt från 
de kultur- och naturhistoriska museernas. 1800-talskravet på vetenskap-
lighet i utställningssammanhang förkastades åtminstone delvis på många 
mindre museer och konsthallar redan vid början av seklet. Denna utveck-
ling var troligen ett resultat av allt häftigare attacker från avantgardets 
konstnärer och konstpedagoger, modernister som Kandinsky, van Does-
burg m fl och futurister som Marinetti och andra med museibränning på 
programmet.	Till dessa kom konkretister, dadaister och surrealister, och 
konstpedagoger som Josef Hofman i Wien med sin berömda Beethoven-
utställning 1902, Alfred Lichtwarks arbeten i Hamburg och F H Ehmcke 
i Köln, vars Sonderbundaustellung 1912 följde ett överordnat koncept utan 
att snegla på någon förment objektivitet eller vetenskaplighet. 

Det skulle föra för långt att här i detalj skildra den spännande process 
som påbörjades i Wien 1902 och som 80-90 år senare ledde till ett ut-
ställningskoncept som till stora delar frigjorts från 1800-talets stelbenta 
bildningsvisioner och uppenbarligen idag har spritt sig till allt fler utställ-
ningsproducenter.  Avgörande för framgången med konceptet ”utställ-
ningar som konstverk” blir att konstnärer helt eller delvis fungerar som 
curatorer och scenografer. Konstnärer reflekterar över utställningskon-
ventioner på ett nytt och kreativt sätt som gör museet till en plats för ett 
permanent och socialt accepterat umgänge med tingen. Detta har till sist 
banat väg för en uppluckring av utställningsspråket även på kultur- och 
naturhistoriska utställningar. Den ansvarige måste nuförtiden se utställ-
ningsrummet som en installation och tänka som en konstnär.

Wien 1902
Beethovenutställningen 1902 i Wien är ett utmärkt exempel på nytänkande 
i förhållande till det traditionella utställningsspråket. De tre viktigaste 
protagonisterna för denna legendariska utställning av den s k Wiener-
secessionen – Josef Hoffman, Koloman Moser och Alfred Roller – var 
konstnärer och samtidigt lärare vid konsthantverkskolan. De arbetade 
framförallt med förebildliga utställningar. År 1902 hade man föresatt sig 
att fördjupa utställningsmediet.3 För första gången i utställningsväsendets 
historia underordnades konstverken utställningens helhetsidé. Denna idé 
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fann ett centralt uttryck i Beethovenutställningen. Måleri och skulptur 
skulle här stå ’till den rumsliga föreställningens tjänst’ (”im Dienste der 
Raumidee”). 

Utställningspaviljongens skapare, Joseph Maria Olbrich (1867–1908), 
har fått en plats i arkitekturhistorien genom sin geniala kub med över- 
och sidoljus, den indragna trappuppgången med en högt belägen vesti-
bul invid rena, slutna framväggar och en dominerande kupol mellan fyra 
uppdragna pyloner. Vitt och guld var de dominerande färgerna, därtill 
geometriska ornament och växtornament och en skulptural dekor. På ar-
kitraven ovan ingången var devisen Der Zeit ist Kunst, der Kunst ihre Freiheit 
inskriven [”Tiden är konst, konsten dess frihet”].

Det inre sammanhanget förkroppsligades i ett centralt kultobjekt, 
konstnären Max Klingers Beethovenskulptur. Detta konstverk var såväl 
innehållsmässigt som formellt ett idealt uttryck för samtidens symbo-
listiska minneskonst. Genom perfekt bearbetning och dyrbara material 
anspelade man på de grekiska templens skulpturala bildprogram, vilka 
utgjorde Wienersecessionens överordnade ideal.4 Samtidigt säkrade man 
genom att anordna just en Beethovenutställning spektakelkaraktären för 
den konstintresserade publiken, eftersom sekelskiftets kulturfilosofiska 
spekulationer bidragit till att göra Ludwig van Beethoven till en kultfigur. 
I de övriga utställningsrummen fanns sedan dels Gustav Klimts Beetho-
venfris,5 dels målningar och skulpturer av F. König och J. M . Auchental-
ler med framställningar av Beethoven som konstens genius. 

Viktigast av allt i denna happeningliknande installationsutställning 
var trots allt Josef Hoffmans arkitektoniska inscenering av rumskoncep-
ten, vilka hela tiden var sammanlänkade med idén om ett Gesamtkunst-
werk.6 Hoffmans experimentella behandling av material, teknik och, inte 
minst, användningen av effektfull belysning, pekade framåt och har, an-
ser jag, banat väg för alla efterföljare som vi kan spåra genom 1900-talets 
utställningshistoria. Men inte endast den arkitektoniska insceneringen 
med sin interna tematik och specifika medel stod i allkonstverkets tjänst. 
Såväl den av Alfred Roller gestaltade katalogen som invigningsfestens 
öppningssymfoni, där Gustav Mahler dirigerade en personlig interpretation 
av Beethovens nionde symfoni, var en hyllning till konsten och konstens 
förlösande inverkan på människan.
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Futuristerna
Den i Italien framvuxna futurismen var möjligen den konstriktning som 
först lanserade ett elitistiskt avantgardebegrepp, som tänkte i termer av 
avant-gardness (för att låna en term av den amerikanske konstkritikern 
Clement Greenberg). De var den första gruppen att förverkliga ett pro-
gram och en attityd som var medvetet ”avant-garde”.7

Futuristernas förnyelserörelse innebar självfallet även en förändrad in-
ställning till utställningsrummet. I februari 1909 offentliggjorde Filippo 
Tommaso Marinetti (1876–1944) det futuristiska manifestet i Paristidning-
en Le Figaro. ”Vi vill förstöra museerna och biblioteken som är kulturens 
kyrkogårdar”, heter det i manifestets tionde paragraf.8 Paris var dåtidens 
centrala konstarena och futuristerna lyckades med hjälp av den i Paris 
bosatte italienske målaren Gino Severini få en plattform för en utställ-
ning av futuristmålare på Galerie Bernheim-Jeune 1912. Denna utställning, 
som blev ett avstamp för ett fälttåg mot etablissemangets utställningsfor-
mer, vandrade sedan vidare till London (The Sackville Gallery) och Berlin  
(Galerie Der Sturm). Marinetti var utställningskommissarie, medan konst-
närerna Balla, Russolo, Carrà, Boccioni och Severini artikulerade sin av-
sky för alla etablerade institutioner och traditioner genom sina verk. 

På vernissagekvällen den 5 februari 1912 trängdes eleganta damer och 
herrar, journalister, författare och andra intellektuella framför Galerie 
Bernheim på Rue Richpasse 15 ”hela Paris” var där! Jättelika ljusreklam-
skyltar med konstnärernas namn utgjorde iscensättningens ramverk. 
Hängningen av verken var dock förvånande konservativ och konventio-
nell. Det nya, revolutionerande och överordnade i själva utställningskon-
ceptet var att sätta betraktaren mitt i bilden, att göra betraktaren till delta-
gare i den konstnärliga akten, vilket möjliggjorde en sammansmältning 
av konst och liv.  

Den futuristiska utställningen från 1912 är således ett exempel på en 
utställning där relationen mellan verk och rum, betraktare och skapare 
är det viktigaste. Genom upplösningen av det traditionella utställnings-
rummet, där konst placeras för betraktande, skapade futuristerna en total- 
installation, där konst och arkitektur förenades i en organisk form i vil-
ken ingendera är möjlig utan den andra. Väggarna hade samma struktur 
som målningarna och fungerade därför inte som en inramning utan som 
en fortsättning av verket. Ingen åtskillnad gjordes mellan de olika ver-
ken eller de olika konstnärerna. Det fanns således ingen hierarkisk värde-
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ring utryckt mellan högt och lågt, utan det totala intrycket prioriterades.  
Futuristernas vandringsutställning 1912 var inte bara höjdpunkten för 
den futuristiska rörelsen. Den var också en av de första exemplen på att 
utställningsmediet i sig kunde förmedla ett specifikt konstnärligt uttryck. 
Därmed var den ett viktigt steg mot förverkligandet av Utställningen som 
självständigt konstverk.9

Dada
Den första internationella Dada-mässan i Berlin 1920, med George 
Grosz, Raoul Hausman och John Heartfield som utställningsansvariga, 
var naturligtvis ett generalangrepp på de traditionella ”borgerliga” ut-
ställningarna. Publikt var mässan knappast någon succé, däremot blev 
dess subversiva utställningskoncept, med satirer och grotesker som främ-
sta uttrycksmedel, ett väsentligt bidrag till utställningskonstens emanci-
pation och framför allt en förebild för 1950- och 60-talens popkonstut-
ställningar och Happenings.10 

Konsthandlaren Otto Burchards galleri, där dadaisternas utställning 
ägde rum, var beläget över gården i en byggnad på Lützowkajen vid 
Landwehrkanal nära Tiergarten. Gårdens ovanligt oregelbundna plan 
lämpade sig mycket väl för dadaisternas utställningsprojekt. Alla utställ-
ningsväggar var överraskande tätt packade med bilder, vilket för tiden 
inte var ovanligt men här var hängningen minst sagt okonventionell, del-
vis hängde verk från golv till tak, delvis överlappade de varandra. Intill 
enkla uppspikade blad hängde överlastade Biedermeirramar och däremel-
lan enkelt inramade arbeten. Ett stort antal fristående föremål gjorde den 
redan oöverskådliga presentationen fullständig. Varje vägg utgjorde ett 
genomtänkt, spänningsfyllt montage som korresponderade med andra 
väggmontage och föremål i utställningsrummet. 

Starkt förenklat kan Dada-mässan i Berlin sammanfattas som ett stort 
assemblage, en miljö med tidsramar. Filosofen Odo Marquand, som be-
sökte den, definierade den som en framställning av ett direkt negativt 
Gesamtkunstwerk, framställt för att skaka om den rådande samhällsord-
ningen och samtidigt på ett estetiskt plan utplåna alla etablerade konst- 
arter genom en ikonoklasstisk anti-akt, som skulle återerövra den politiskt 
revolutionära verkligheten till konsten.11 Den första internationella Dada-
mässan framställde ett helt av konstnärer gestaltat, tidsmässigt avgränsat, 
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egenartat konstverk, som innehöll väsentliga delar av en samtidsmiljö och 
skapade en förebild för framtiden. Merparten av det utställda materialet 
överlevde inte ens utställningen! Bilder och texter var heller inte avsedda 
att betraktas som enskilda konstverk. Endast som en del av utställning-
ens kontext var de alls att betrakta som konst.

El Lissitzky
Den ryska avantgardekonsten fick ett stort inflytande även över förnyelse-
arbetet med utställningsproduktion i stora delar av Central- och Mellan-
europa under tiden fram till andra världskriget. Särskilt intressant i det 
sammanhanget är konstruktivisternas starka emfas på sambandet mellan 
konst och samhälle, t ex Kasimir Malevitj och Vladimir Tatlin. En central 
person i gränslandet mellan konst och samhälle, som efter 1926 nästan 
uteslutande ägnade sig åt utställningsproduktion, var arkitekten, måla-
ren, typografen och teoretikern El Lissitzky (eg. Lazar Markovitj Lissitskij, 
1890- 1941). ”Vi är inte längre beredda att tolerera utställningsgalleriet 
som en målad likkista av våra levande kroppar”, förklarade han 1923.

Sedan oktoberrevolutionen hade Lissitzky som medlem av Konstkom-
missionen varit aktiv i arbetet med att bygga upp ett kulturprogram för 
Sovjetunionen. Redan innan 1926 hade han med sina s k Proun-bilder12, 
bestående av fritt uppfunna kombinationer av geometriska kroppar och 
fläckar, visat på en dynamisk vision av en ny rumslighet som även visade 
sig möjlig att utveckla i utställningsform. I samband med den stora konst-
utställningen i Berlin 1923 erbjöds ett lämpligt tillfälle för El Lissitzky 
att befria sina Prouns från tvådimensionaliteten. Redan ett år innan hade 
Lissitzky tillsammans med Richter och van Doesburg på en kongress i 
Düsseldorf konstaterat: ”Wir verneinen die jetzigen Kunstausstellungen als 
Magazine, wo mit Dingen, die beziehungslos hintereinandergestellt sind, Handel 
betrieben wird. Heute stehen wir noch zwischen einer Gesellschaft, die uns nicht 
braucht, und einer, die noch nicht existiert; darum kommen für uns nur Ausstell-
ungen in Betracht zur Demonstration dessen, was wir realisieren wollen.”13  

I Berlin handlade det inte om försäljning och därför kunde Lissitsky 
presentera sitt Prounrum. Det var ett slutgiltigt farväl till den traditionella 
tavelbilden. Nu visade sig rum, yta, vägg och bild inte som skilda delar 
utan via betraktaren som sammanbundna till en dynamisk enhet. Proun-
rummet var ett vitmålat kubiskt rum, som betraktaren kunde gå in i. På 
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väggarna och i taket var geometriska monokromer uppsatta, utformade 
som ett slags kvadratiska och rektangulära reliefer och disponerade i en 
primärt horisontalt och vertikalt styrd komposition. Organiserandet av 
rummet till en konkret helhet var det primära. De olika elementen skall 
inte separeras i olika konstnärliga verk. Lissitzky preciserar efter vilka 
principer han vill organisera och markera detta speciella proun:

Tomhet, kaos, det onaturliga blir till rum, det vill säga: ordning, kun-
skap, plastisk form, när vi introducerar markörer av ett särskilt slag 
och i en specifik relation till varandra.14 

El Lissitzky
Det andra rummet av ”det abstraktas kabinett”
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Betraktarens position i rummet avgör vad som upplevs och hur det 
upplevs. I Prounrummet uppstod en ny växling mellan två- och tre- 
dimensionell form, en växling mellan stabilitet och instabilitet. Det utbil-
dade sig mångfaldiga och dynamiska interaktioner mellan bild, vägg och 
volym. Anordningen av formelementen i rummet tvingade betraktaren 
att röra sig. Genom sin rörelse skapade betraktaren en tidsdimension och 
styrdes på så sätt av konstnären till att medverka i den kreativa processen. 
Den estetiska aktiviteten äger rum i en dialogisk process.15

För den internationella konstutställningen i Dresden 1926 utvecklade 
El Lissitsky ett demonstrationsrum för konstruktivistiska konstnärer. 
Detta rum som monterades ned efter utställningen och som idag endast 
finns bevarad i några fotografier var prototypen för det två år senare rea-
liserade och så berömda Kabinett der Abstrakten (se bild) i Hannover. 

Den dåvarande direktören för Hannovers provinsialmuseum, Alexander  
Dorner, var fast övertygad om att ett konstverk inte var en produkt av 
en enskild, genial individ, utan en uttrycksform för ett samhälleligt till-
stånd. Konst var alltid invävd i sin historiska kontext och kunde enbart 
förstås genom denna.  Därför hade Dorner utvecklat ett omfattande di-
daktiskt program för sitt museum där han genom särskilda stämnings-
rum med hjälp av den historiska kontexten försökte göra museet sinnligt 
fattbart.16 Hans uppfattning om konstens samhälleliga sociala uppgift 
överensstämde i flera avseenden med Lissitzkys. Dorner sympatiserade 
starkt med tanken att aktivera besökaren på det sätt som Lissitzky hade 
utarbetat i sitt demonstrationsrum i Dresden.  Han gav därför Lissitzky 
i uppdrag att 1927 göra ett 20 kvadratmeter stort rum som skulle utgöra 
slutpunkten för museets utställningsyta, och däri presentera den samtida 
abstrakta konsten.

Inom detta snäva utrymme skulle alltså så många bilder som möjligt 
visas utan att de stördes av varandra. Samtidigt gällde det att hitta en 
passande bakgrund och genom ljusreglering skapa en optimal belysnings-
situation. Det första problemet, att hänga många bilder i samma rum, 
löste Lissitzky genom att använda stora kassetter från golv till tak vid tre 
av väggarna. Betraktaren kunde sedan skjuta ut tavlor med bilder fram 
och tillbaka och på så vis skapa sina egna kombinationer. Resultatet blev 
en starkare förbindelse mellan betraktare och bild. I detta ”det abstraktas 
kabinett” (ty. Kabinett der Abstrakten) visades uteslutande verk av samtida 
konstnärer som Arp, Schwitters, Mondrian, och Lissitzky själv. Även flera 
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konstnärsgrupper som arbetade med abstrakt konst, de Stijl, ryska kon-
struktivister m fl 17 fick utrymme i rummet.

I Lissitzkys produktion fick Kabinett der Abstrakten en fortsättning i 
Sovjetunionens paviljong vid den s.k. Pressa-utställningen i Köln 1928. 
Lissitzkys propagandarum för sovjetiska tidningar och trycksaker var en 
spännande installation av foton, skrivtavlor, grafiska och andra bildfram-
ställningar som länkade besökaren från ett objekt till ett annat i en dyna-
misk och rytmisk följd.  El Lissitzky var även förtjust i den nakna väggen. 
1929 skrev han en text som upphöjde den enkla, bara väggen som den 
ideala grundformen.18 Denna puristiska form är upphov till den vita ku-
ben, ett modernistiskt ideal för ett utställningsrum där kontemplationen 

El Lissitzky
Fotografi av ”det abstraktas kabinett”
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är central och vilken lever kvar än idag. Surrealisterna reagerade kraftigt 
mot detta.  

Kabinett der Abstrakten var i många avseenden ett slags föregångare till 
1990-talets installationskonst.19

Duchamp
”Peut-on faire des aeuvres qui ne soient pas ’d´art’”?20 [Kan man framställa 
verk vilka inte är ‘konst’?] 

Fransmannen Marçel Duchamp (1887–1968) gjorde mycket för att bidra 
till utställningskonstens frigörelse från den tvångsmässiga bindningen till 
det unika konstverket. Med sina readymades – bruksföremål presenterade 
i en konstnärlig kontext – gjorde han museet till ett laboratorium för en 
gränsöverskridande konst, där konstnärens roll som medium definieras. 
Framförallt i sin utställning ”de ou par Marcel Duchamp ou Rrose SÉLAVY” i 
Paris 1941 utvecklade han idén om ”det bärbara museet” (Boîte-en-Valise),  
samtidigt som han ifrågasatte verkbegreppet och reagerade på såväl pro-
duktions- som receptionsförhållandena för den moderna konsten. Om 
Duchamp finns numera otaliga uppsatser och monografier, här skall en-
dast två av de utställningar där Duchamp var curator beröras. Duchamp 
var utställningsintendent (générateur-arbitre) för den berömda surrealist-
utställningen i Paris 1938 organiserad av André Breton och Paul Eluard. 
Bakgrunden till surrealisternas utställning var det för Paris omvälvande 
utställningsåret 1937.

Paris 1937
Parisutställningen 1937, Exposition Internationale des Arts et Techniques dans 
la Vie Moderne, fick över 31 miljoner besökare. Den kan därmed knap-
past sägas enbart ha varit en utställning för konkurrerande ideologier, 
som t ex i de sovjetiska, spanska och tyska paviljongerna, utan hade även 
stor betydelse för nya trender inom utställningskonsten. Det var nu som 
en ny syn på etnologiska och etnografiska utställningar medverkade till 
ett såväl form- som innehållsmässigt paradigmskifte. Avgörande var det 
gemensamma arbete som utfördes av etnologen Paul Rivet (1876–1958) 
och museiintendenten Georges-Henri Rivière (1897–1985), vilket kom att 
få långtgående konsekvenser, även i Sverige. Redan 1930 hade Rivière  
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publicerat ett litet polemiskt mästerstycke med titeln ’De l’objet d’un musée 
d’ethnographie comparé à celui d’un musée de beaux-arts.’21 Rivière stod föga 
överraskande på vetenskapens och curatorernas sida mot den allmänna 
publiksmaken som influerats av konstnärernas förtjusning för den este-
tiska dimensionen i föremål från främmande kulturer. 

Med gemensamma ansträngningar lyckades Rivet och Rivière få an-
svaret för det nya Musée de l’Homme flyttat från Konstdepartementet till 
Utbildningsdepartementet och Muséum National d’Histoire Naturelle. Det 
kan här vara av intresse att nämna att denna förflyttning upprepades i 
motsatt riktning nära sextio år senare. Den 7 oktober 1996 beslöt en re-
geringskommission att flytta de etnologiska och etnografiska samlingar-
na från det naturhistoriska museets administrativa kontroll tillbaka till 
Kulturministeriet som nu ersatt det gamla Ministère des Beaux-Arts.22  
Andra aspekter av Parisutställningen 1937 i utställningshänseende var 
den massiva satsningen på konst i sista minuten. När Leon Blum, den 
socialistiska folkfrontens premiärminister, inspekterade förberedelserna 
inför den stora utställningssatsningen upptäckte han ett gapande hål 
i programmet. Inget utrymme hade reserverats för det som omvärlden 
uppfattade som Frankrikes i särklass suveräna område, det ackumulerade 
kulturarvet inom konsten. Detta rättades snabbt till och i en nyuppförd 
byggnad avsedd för Japans bidrag, Palais de Tokio på högra flodstranden 
nära Palais de Chaillot, öppnades en retrospektiv utställning av fransk 
konst som spände över två årtusenden, totalt över 1300 arbeten.23 

I Petit Palais erbjöd kommunen Paris samtidigt en stor utställning med 
samtidskonst av konstnärer verksamma i staden som komplement till den 
nationella expositionen. Ingen av de båda utställningarna Chefs-d’aeuvre 
de ’Art Francais eller Maîtres de l Art Indépendant  kunde uppfattas annat än 
som en stor manifestation av den franska konstens dominans och kollek-
tiva storhet. Eftersom storheten bestod i uppmuntrandet av oberoende 
individualitet framstod den så mycket mer som ideologiskt effektiv. Även 
de artister som var som mest aktuella hade ärvt friheten i den nationella 
traditionen att inte färgas av nationell tradition!

Dessa universella strävanden präglade i ännu högre grad den interna-
tionella surrealistutställningen som öppnade i Paris på det privata Galerie 
Beaux-Arts i januari 1938, endast några veckor efter världsutställningens 
stängning. Det kanske vore fel att påstå att surrealisterna med denna in-
stallationsmättade utställning – mer om den nedan – ville kommentera 
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eller polemisera mot de två tidigare konstutställningarna i Paris, däremot 
kan man hävda att innehållet hade en medvetet internationell inriktning. 
Och här kan man, menar jag, paradoxalt nog hitta en spännande koppling 
mellan å ena sidan Rivets och Rivières nya etnologiska museum och dess 
budskap av liberal kulturrelativism riktat till den franska arbetarklassen, 
och å den andra surrealisternas respektlösa installationer av altaren och 
ikoner, avsedda för den sofistikerade överklassen, eller kanske snarare 
den uttråkade och dekadenta bourgeoisin. 

I likhet med förhållandena vid Musée de l’Homme eskalerade hierarkin i 
surrealistutställningen snabbt från dem som skötte världsliga sysslor, t ex 
de som monterade utställningen (Le Gentil m fl) till dem som ”bortom 
mänskligt synhåll” ingrep för att garantera en lycklig utgång (Breton och 
Eluard), ett utfall som förlänade aktörerna en air av ännu större kun-
skap och ännu större individualitet. Musée de L’Homme blev mönster-
bildande för en rad vetenskapligt ordnade samlingar av etnografika och 
etnologi fram till 1960-talet. De stora konstutställningarna blev modeller 
såväl för satsningar på retrospektiva nationella samlingsutställningar av 
konst i en rad länder efter andra världskriget, som för mönstringar av 
samtidskonst.

Surrealistutställningen 1938
Den internationella surrealistutställningen öppnades i Paris i det privata 
Galerie Beaux-Arts 1938, närmare bestämt den 17 januari klockan 22.00. 
Innehållet hade som nämnts en medvetet icke-fransk, internationell in-
riktning. Organisatörer och initiativtagare till utställningen var författa-
ren André Breton och poeten Paul Eluard. Curator, eller générateur-arbi-
ter  för att följa den surrealistiska nomenklaturen, var Marçel Duchamp. 
Skillnaden mellan denna utställning och tidigare utställningar av surrea-
listerna var den starka betoningen av miljön, som även innehöll en sam-
ling av föremål, flera stora och fristående. Detta skapade en teatralisk upp-
levelse för åskådaren. Konceptet hade använts tidigare som ovan antytts, 
men nu var utställningsformen betydligt mer utvecklad. De deltagande 
konstnärerna var över 60 till antalet. De kom från 14 olika länder och ut-
ställningen omfattade ca 300 målningar, skulpturer, objekt, collage, foton 
och teckningar.24
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Utställningen var indelad i tre delar: redan i entrén möttes besökaren 
av Salvador Dalís ”Regniga taxi” (Taxi pluvieux):

[...] a car bedecked outside with ivy, the headlights full on, glaring 
with brilliant uselessness into the light of day. In the back seat a 
scantily clad female figure with a few pet snails crawling over her. Be-
side her is a sewing machine, and on the floor a mass of Pampas grass 
and other vegetation.25 

Bilen var en gammal Marne-taxi (så benämnd efter tiden då franska sol-
dater under första världskriget fraktades ut till stridsskådeplatsen vid flo-
den Marne i dylika). I den satt två dockor i naturlig storlek, en chaufför 
i framsätet och en blondin i baksätet. Bilens inre var dekorerad med sal-
ladshuvuden och andra grönsaker över vilka 200 vinbärssniglar långsamt 
hasade fram. Från lobbyn leddes besökaren in till ”surrealistgatan”, Les 
plus belles rues de Paris, en utställningsyta som effektivt blandade det of-
fentliga med det privata rummet genom de vimsigt utplacerade gatuskyl-
tarna (med namn som ”Blodtransfusionsgatan” och ”Läppgatan”) och 
en parad av kvinnliga ”simulakramannekänger”. Denna ”mannekäng-
gata” bestod av 16 mycket personligt komponerade skyltdockor av bl a 
Jean Arp, Max Ernst, Man Ray, Salvador Dali, Marcel Duchamp, André 
Masson, Juan Miró och Sonia Mossé.26 

Från Les Plus belles rues de Paris leddes besökaren sedan vidare genom 
den labyrintiska utställningen till en stor central hall, utformad av Marçel 
Duchamp. Med hjälp av tolvhundra begagnade kolsäckar i taket (”still 
able to shed a little black powder on the visitors”27)skapade denne en  
speciell atmosfär, där golvet var täckt av löv och mossa som vid en punkt 
ledde fram till en lila bassäng inramad av ormbunkar och vass. Nära den 
stod en gigantisk dubbelsäng över vilken Massons målning Ofelias död 
hängde. Många frågor kring dessa kolsäckar hänger fortfarande kvar. Var 
de verkligen tolvhundra? Var fick Duchamp tag på dem? Var de verkligen 
fyllda med kol? Hur satte han fast dem? Varför tillät de andra konstnärer-
na detta?  Var det Duchamp som hängde målningarna? Uppfattade han 
dem enbart som dekor till sin kolsäcksinstallation? Och så vidare. Om 
någon anklagade Duchamp för att dominera utställningen kunde han all-
tid svara att han bara tog det utrymme som ingen annan ville ha – taket 
och en liten plats på golvet för en gammal kamin. Polisen tillät inte att 
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kaminen var tänd med eld (Duchamp fick nöja sig med en glödlampa). 
Ovan kaminen hängde alltså 1 200 säckar med bränsle och på golvet stod 
förbränningsmediet. Detta är förmodligen första gången en konstnär 
lyckas innesluta ett helt galleri i en enda gest – trots att galleriet var fyllt 
av annan konst.28

En medvetet svag belysning tvingade besökarna att vackla omkring 
med facklor och gav utställningen närmast formen av en happening. 
Skillnaden mellan en installation och en happening är som bekant att 
den senare endast kan äga rum en gång och till sin karaktär är spontan  
och oförberedd, där själva närheten till förgängelse är dess främsta  
attraktion.

Exposition Internationale du Surréalisme innebar ett utvidgat konst-
begrepp som kom att gälla helheten i utställningen samtidigt som den 
ställde nya krav på besökaren. En ny definition av utställningen som me-
dium, inte helt olik en s k virtual reality-utställning.

 
Omdefinierad blir 

även konstnärens delaktighet i detta medium och förhållandet mellan 
besökare och utställning får en ny dimension. Besökaren blir aktör i en 
rumsligt skapande process. 

Helt visst pekade denna utställning fram emot utställningsmedi-
ets emancipation från den tjänande funktionen till att uppfattas som 
ett självständigt verk. Surrealisterna skapade en specifik, personligt och 
anarkistiskt blandad samling av föremål, de berörde åskådarens under-
medvetna och utmanade vardagslivets banaliteter. Utan tvivel kan man 
hävda att denna utställning på sitt sätt bidragit till att förnya och skapa 
debatt kring utställningskonsten på ett sätt som, kriget till trots, påver-
kade utvecklingen efter 1945 och faktiskt ända tills idag.

Duchamp i New York
Betydelsen av Exposition International gav anledning till flera försök att 
återskapa eller utvidga experimentella surrealistutställningar. Först tur-
nerade en reducerad version till Amsterdam och Bryssel.  Miljöaspekten 
av Parisinstallationen återupprepades dock ej i dessa utställningar.

Den insiktsfulle New York-galleristen Julien Levy (1906–81) var en av 
dem som inspirerades av Parisförebilden och snabbt ville göra en liknande 
utställning i USA; han hade sedan tidigare kontakt med flera konstnärer 
i gruppen. Levys avsikt var att skapa en teatraliskt utformad installation 
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inför en bred publik på en offentlig plats, den kommande världsutställ-
ningen i New York 1939. Med hjälp av den unge framgångsrike arkitek-
ten Woodner Silverman producerade han ett projektförslag som kunde 
godtas av utställningens ledning. I inledningen förklarar Levy att ”The 
Surrerealist House” vida skulle överträffa Parisutställningen, och att den 
skulle anpassas efter amerikansk smak. 

Levy ville blanda inhemska nöjesaspekter med surrealistisk utställ-
ningsdesign för att tillfredsställa karnevalskänslan i amerikansk folk-
lig kultur. På så vis blev den s k surrealistiska ”fun house walk” ett slags  
modifierat skräckkabinett och ett slags ”mänskligt kaleidoskop”. Allti-
hop påminner mer om en nöjespark. ”Surrealisthuset” innehöll även en 
”Coney Island nickel slot mechanical viewer”, en illustration till surrealistiska  
metoder applicerade på populärkultur. Utställningen blandade friskt 
konst med kommersiella nöjesformer. Besökarna tycks ha uppskattat den 
blandningen eftersom utställningen blev en succé både publikmässigt och 
bland kritiker.29 Tanken var även att amerikanska konstnärer skulle delta 
i utställningen, men de namn som figurerar i olika recensioner av utställ-
ningen är de bekanta européerna Dalí, Ernst, Magritte och Duchamp. 

Nio av deltagarna från 1938 års utställning i Paris befann sig i exil, i 
och runt omkring New York, efter att tyskarna ockuperat Frankrike. Du-
champ anlände sist, den 25 juni 1942, och satte genast tillsammans med 
Breton igång med arbetet på det som skulle bli den legendariska utställ-
ningen ”First Papers of Surrealism” i Whitlaw Reid Mansion, 451 Madison 
Avenue at 50th Street,  14 oktober - 7 november 1942.  I mitt tycke var 
denna utställning Duchamps  viktigaste insats, både som konstnär (med 
verket Mile of String) och som curator.30

Museum of Modern Art
MoMa i New York startade egentligen som en direkt efterföljare till Lux-
embourgmuseet i Paris (se föregående kapitel). Dess syfte var att utgöra 
ett komplement till Metropolitan på samma sätt som Luxembourg hade 
kompletterat Louvren att vara ett musée de passage. Helt följdriktigt ägde 
MoMa inte några samlingar de två första åren och dess förste chef, den 
inflytelserike Alfred H Barr Jr (1902–81), satsade då uteslutande på tillfäl-
liga utställningar.
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MoMas utställningshistoria kan delas in i tre perioder. Den första in-
leddes med museets öppnande 1929 och planade ut på 1950-talet. Det 
kan kallas den ’internationella utopiska perioden’. Under denna tid kon-
stituerades MoMas modernism med en heterogen utställningspolitik, där 
filmer av Dziga Vertov och bröderna Marx blandades med måleri av El 
Lissitzky och Matisse. Trots att denna period även inbegrep klassificering 
av materialkategorier och stilar var 1930-talet en process av ständigt ex-
perimenterande.31 Detta utmynnade i ett komplext, estetiskt utställnings-
koncept med rötter i Bauhaus arkitektur och design, fauvism, kubism och 
surrealism. Museets nya modernistiska byggnad (1939) av Philip Good-
win och Edward Durell Stone förkroppsligade på ett genialt sätt Barrs 
utställningspolitiska program.32 

Med sin strama rätvinkliga, vita byggnadskropp framträdde MoMa 
som en högmodern, funktionalistisk och revolutionerande nyinterpreta-
tion av ett museum. Även dess placering infogad i en kvartersstruktur 
med ett mycket levande urbant stadsrum var något nytt. MoMas hel-
hetskoncept blev en kanon för museer för modern konst världen över, 
som komplement och kontrast till 1800-talet nationalmuseer för konst. 
Särskilt efter 1945 kulminerade MoMas internationella projektion med 
tillkomsten av ett närmast oräkneligt antal ”museums of modern art” i 
Japan och Västeuropa. Samlingar av framförallt amerikansk konst inhys-
tes ofta i byggnader som både exteriört och interiört försökte efterlikna 
MoMas s k internationella stil. 

 Att Goodwin-Stones byggnad representerade en avgörande brytning 
med konventionell museidesign medförde också en ny syn på utställ-
ningsrummets utformning. Museets interiör förvandlades till anticep-
tiska, laboratorieliknande rum, åtskilda, isolerade, artificiellt upplysta, 
och tydligt neutrala miljöer,  där betraktarna kunde studera konstverken 
utställda som isolerade exemplar med utopisk aura i en modernistisk hel-
gedom. Det har sagts mycket om intimiteten i dessa galleriutrymmen, 
“There was always a curious intimacy about MOMA …  Its ambience was almost 
familial, and that intimacy remains”.33 Men denna intimitet kunde också 
framkalla en känsla av distans, den bidrog till ett estetiserande som även 
omfattade betraktaren, denne övertalades att se på konstverken med ett 
närmast vetenskapligt intresse. Den teknologiska miljön inneslöt konst-
verken i en mystifierande vit kub.34
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Med 1950- talet följde en nedgångsfas i MoMas historia. Visionerna och 
utopierna försvann men museet försökte ändå behålla sitt inflytande, Op 
Art-utställningen 1967 var en sista patetisk gest. Fotokonsten lyckades 
MoMa bättre med: The Family of Man och andra utställningar av Edward 
Steichen och John Szarkowsky blev stilbildande för lång tid framöver.35 
Mellan 1980 och 1984 genomgick museet en omfattande renovering och 
utvidgning. Arkitekten Cesar Pelli utvecklade en design som fördubb-
lade utställningsytan, lade till ett inglasat atrium eller vinterträdgård, 
förnyade matfaciliteterna, byggde en ny hörsal och utökade bokhandeln  
väsentligt. För att hjälpa till med finansieringen sålde museet luftrum 
till en byggmästare, vilken prompt lät resa ett femtiotvåvånings hyreshus 
över museets nya västflygel! Museets strategi att förändra stadsrummet i 
kvarteret 53rd och 54th Street väckte en hel del debatt.36 Kritikerna var 
dock oförbehållsamt positiva till det färdiga resultatet.37 Hilton Kramer i 
den nykonservativa New Criterion ansåg i sin analys att museets primära 
funktion nu var att i så stor utsträckning som möjligt ställa ut mäster-
verken ur den egna permanenta samlingen.38 Renoveringen innebar med 
andra ord den slutgiltiga mutationen. 

Museet gick nu in i sin tredje fas, The Corporate museum.39 Från att ha 
varit den kanske främsta förebilden för utställningar av samtidskonst 
övergick man helt till att bli en institution för ”modern konst” i verkligt 
museal mening, samtidigt som museet fick en allt starkare koppling till 
den kommersiella världen. Hur kunde det bli så? Jag tror att en viktig 
aspekt som låg till grund för den gradvisa förändringen i museets historia 
är att den kronologiska relationen mellan betraktare och objekt långsamt 
avtar. Med det påståendet menar jag att betraktarens uppfattning av tids-
dimensionen hos föremålet inte längre har någon relevans för betrakta-
rens samtid. Konstens sociala dimension, som var avgörande för dem som 
skapat avantgardekonsten, fanns helt enkelt inte längre kvar.

Idag har MoMa inte längre samma ledande roll när det gäller utställ-
ningspraxis; den försvann kanske redan när man började övergå till s k 
blockbuster exhibitions med Picasso, Matisse och andra säkra publikmagne-
ter, och när man slutgiltigt övergav 50-årsgränsen (1953) för att satsa på 
att bygga upp en permanent samling. Utställningsytan utökades successivt 
av Philip Johnson (1962-64) och av Pelli som nämndes ovan. Detta har 
dock snarast inneburit en kvalitativ försämring av utställningslokalerna 
åt det spektakulära shopping-mall hållet. Museets oförmåga att komma 
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till tals med den samtida konsten har utlöst många debatter. Tillståndet 
har av somliga kritiker ansetts bero på en onödigt konservativ och forma-
listisk inställning till vad som kan visas på ett modernt konstmuseum. De 
bakomliggande orsakerna ligger kanske trots allt i den förändringsprocess 
som själva museibegreppet genomgått sedan MoMa invigdes.40
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can Journal, 17, 1985,n.3, 5076

33 New York Times 13 May 1984.
34 För en briljant analys av gallerikontextens specifika påverkan på betraktaren se 

Brian O’Dohertys numera klassiska essäer, Inside the White Cube. The Ideology of 
the Gallery Space.Univ. of California Press. London 1986, (Expanded Edition) 
(1976, 1981).

35 För en utmärkt beskrivning av Family of Man se Mary Anne Staniszewski, The 
Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art. 
MIT 1998, 235-258. Staniszewski ger en god om än något begränsad introduk-
tion till MoMas utställningspolicy fram till 1990-talets första år. En utmärkt 
introduktion till fotokonstens utställningsspråk är John Szarkowsky, Looking 
at Photographs, 1973, och katalogen Museum of Modern Art at Sotheby’s New York 
on Apr. 24, 2001, där det finns både bilder från utställningar och spännande de-
taljer ur MoMas historia.

36 För ett kort referat av den diskussionen och en analys av museernas bidrag till 
att utveckla den urbana miljön se den utmärkta genomgången i Sharon Zukin, 
The Cultures of Cities, Cambridge, Mass., 1995, 128-133. 

37 T ex. New York Times..’marvelous Moma….the surgery a success., etc. 
38 New Criterion 2, 1984, 12.
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39 En mycket värdefull analys av konstmuseernas allt större beroende av sina 
sponsorer och styrelser i USA och England ger Chin-tao Wu i studien,  
Privatising Culture. Corporate Art Intervention since the 1980s, Verso. London 2002. 
En något ensidig bild av förhållandet konst och museer visavi sponsoring och 
events tecknas av Marc W. Rectanus, Culture incorporated. Museums, Artists and 
Corporate Sponsorships, University of Minnesota Press, Minnesota 2002.

40 För en problematisering av museibegreppets skiftande karaktär för konst- 
museer se tex Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, MIT1993.
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11.

DEN	REFLEXIVE	CURATORN

1900-talets	andra	hälft

 

Det viktigaste med Fluxus är att ingen vet vad det är. Det skall  
åtminstone finnas något som experterna inte förstår. Jag ser Fluxus 
vart än  jag går.1

 
 
Fluxus – ett monument av kvicksilver

På frågan om vem eller vad Fluxus (härlett ur latinets fluere; flyta) är, 
kan inte ens med dagens avstånd till rörelsens blomstringstid i början av 
1960-talet något exakt svar ges. Det finns emellertid ett nära innehållsligt 
samband med 1920-talets konstnärliga rörelser. I likhet med dessa var 
Fluxus ingen stil, utan snarare ett förhållningssätt, som manifesterades 
i talrika individuella konstnärliga uttryck, av stor betydelse för utställ-
ningskonsten. ”Gränsöverskridandet” var ett centralt tema, där förhål-
landet mellan konst och livsform starkt ifrågasattes. Fluxus har jämförts 
med Dada och ibland kallats Neodada. Dadaisterna uppfordrade betrakta-
ren till medverkan, med målsättningen att skapa en bättre och känsligare 
uppfattning av det vardagliga. I motsats till popkonstens estetiserande 
av banala ting ur varuproduktionen handlade det inom Fluxus – liksom 
inom Dada – om negationer, antikonst. Den riktade sig mot traditionen, 
mot marknaden och mot glorifieringen av konstnären.2

Bakgrund
Under 1950-talet ”återupptäcktes” Dada, både i USA och Europa, och 
blev tema för stora utställningssatsningar, bl a Dadautställningen i Düs-
seldorf 1958 och utställningen The Art of Assemblage på MoMa i New York 
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1961.3 Kompositören John Cage hade tillsammans med bl a koreografen 
Merce Cunningham och konstnären Robert Rauschenberg genomfört 
den första happeningutställningen (även om den inte benämndes så då) 
1952 vid Black Mountain College i North Carolina. I sammanhanget må 
noteras att denna numera legendariska skola under perioden 1933–53 var 
säte för en selekt samling amerikanska och landsflyktiga europeiska in-
tellektuella, inkluderande arkitekten Walter Gropius, målaren Willem de 
Kooning, litteraturkritikern Alfred Kazin och psykologen och författa-
ren Paul Goodman. Poeten William Carlos Williams och fysikern Albert 
Einstein satt i skolstyrelsen. Trions komposition var en performance med 
musik, dans och ljusspel. 

Det brukar annars hävdas att Fluxus föddes i New York, på Manhat-
tan i det närmast mytiska Soho. Sprungen ur vänskapen mellan profes-
sionella artister inom dans, musik, litteratur, men även från de visuella 
konstarterna samt nya media, hos vilka det fanns en intention att kombi-
nera media med konstnärlig aktivitet. I slutet av 1950-talet flyttade Cage 
till New York, där han undervisade på New School for Social Research på 
12th Street på West Side.4 Flera av hans elever, bl a George Macunias, Al 
Hansen, Richard Maxwell, Dick Higgins och Allan Kaprow, blev fram-
trädande medlemmar av Fluxus. Happenings hölls till en början på obe-
stämda, icke-teatrala platser – i magasin, övergivna fabriker och gamla 
lagerlokaler. 

New York hade i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet ett sju-
dande konstnärsliv i många stadsdelar. I staden framträdde de första per-
formanceartisterna, som La Monte Young (1960) och Yoko Ono (1961, 
Cut Piece)5. Dessa tidiga happenings förmedlade ett genomtänkt avstånd 
till avantgardeteater och kollagekonst. De gjorde åskådaren till medage-
rande i ett slags kollage, på så vis att dennes uppmärksamhet spreds över 
hela rummet och splittrades genom samtida händelser. Sinnena desorien-
terades och återfördes genom en fast överskridande logik.  Allan Kaprow 
genomförde 1958 utställningen 18 Happenings in 6 parts på Reuben Gallery 
i New York. Begreppet ”happening” fick sin kanoniska form och betydelse  
efter denna utställning.

Kaprow skilde elementen dans, musik, språk och projektion, som är 
förenade i den traditionella teatern, genom att förlägga dem till tre från 
varandra avskärmade rum. Halvgenomskinliga plastfolier omgav dessa 
rum, i vilka separerade samtidiga handlingar utspelades utan att någon av 
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deltagarna kunde uppleva hela sammanhanget. Genom att uppförandet 
delades in med pauser i tre avsnitt kunde publiken byta rum allt eftersom. 
På väggarna projicerades filmer som dock överlagrades genom förvirran-
de ljusprojektioner. På ett ställe av föreställningen musicerade fyra per-
soner, ingen av dem var musiker. På ett annat ställe uppmanades två av 
deltagarna att måla en vägg med linjer och cirklar i varierande färger. In-
till utspelades vardagliga scener. En flicka pressade en apelsin, samtal för-
des i osammanhängande meningar, med flera liknande scener.6Åskådare 
uppmanades släpa stora rullar med aluminiumfolier fram och tillbaka. 
Ur detta skeende utvecklade Kaprow sin definition och sin teori för  
happenings: 

Gränsen mellan Happening och dagligt liv skall vara så flytande som 
möjligt. Växelverkan mellan mänskligt handlande och det förutskick-
ade [vorgefundenen] stegras därigenom till sin högsta växelverkan.

De två väsentligaste kriterierna var dels upplösningen av skillnaden mel-
lan konstnär och publik, dels likheten mellan konstutövande och situa-
tioner i det dagliga livet. Det handlade således inte om att innehållsmäs-
sigt lära ut något utan bara om att skaka om medvetandet ur den vane-
mässiga letargin av invanda förhållningssätt och tankemönster genom att 
uppnå en ökad känslighet av upplevelseförmågan. Sammanbundet med 
detta var den totala expansionen av konstnärliga material.

Galleriet A/G grundades 1961 av två konstnärer från Litauen, George 
Maicunas och Almius Salcius, och blev snabbt centrum för de konstnärer 
som attraherades av ”Fluxus-events”. En av de mest omtalade Fluxus- 
aktiviteterna ägde dock rum i Europa, närmare bestämt Fluxus interna-
tionale Festspiele neuster Musik  i Wiesbaden 1-23 september 1962. Med ett 
växlande antal konstnärer gavs 14 föreställningar av bl a Dick Higgins, 
George Maicunas, Nam June Paik, Benjamin Patterson och Wolf Vostell. 
’Huvudcurator’ var George Maicunas. Ett flertal av de utförda verken 
hade George Brecht som upphovsman. Starkt påverkad av sin lärare Cage 
hade han sedan 1959 arbetat på en rad Events t ex No Smoking Event och 
Three Lamp Event, String Quartett.

Närmast programmatiskt för Fluxus var att det inte fanns något pro-
gram. Fluxus definierades aldrig genom en viss grupp utan snarare av ett 
förhållningssätt. Det fanns inget gemensamt manifest eller en teori som 
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kunde ha byggt upp en grupp. Negationerna övervägde hos konstnärer-
na, antikonst, antimusik, antidiktning. Fluxusdeltagarna försökte aldrig 
framtvinga någon överensstämmelse beträffande mål och metod. Indivi-
der med mycket åtskilda gemensamma nämnare samarbetade på det na-
turligaste sätt för att göra sina arbeten offentliga. Kanske fanns i denna 
handlingsgemenskap en insikt om att konstens egna skiljelinjer ligger 
mer vitt åtskilda än vad som tidigare antagits eller att gränsen mellan 
konst och vetande inte längre kändes meningsfull.7

Anspråket från konstnären att konsten inte längre skulle uppfattas som 
en illusionistisk skenvärld, utan en livsnärmande process, nådde genom 
aktionskonsten sin höjdpunkt. Detta hade stort inflytande på utställnings-
konsten. Formerna för presentation måste med nödvändighet förändras 
och blev själva till en ökande del av innehållet. Konstnären övertog cura-
torns arbete och iscensatte själv sina verk. Plötsligt uppmanades betrak-
taren att omskapa eller byta ut sin receptionsmekanism. En ny sinnlig 
upptagningsförmåga förväntades av betraktaren, som alltmer själv drogs 
in i processen. Det andliga i konsten blev temat, men detta tema gestalta-
des alltid på olika sätt. Förstärkt genom teknologiskt betingade föränd-
ringar i nya material, utvecklades nya uttrycksformer och medförde ett 
övervinnande av skapelsernas skillnader.

Genom happenings och Fluxus uppstod händelser som både undan-
togs från kommersiella intressen och som material var näst intill ofatt-
bart. Aktion var på samma gång konst och liv. Detta gjorde att vissa kriti-
ker ideligen ifrågasatte om det verkligen rörde sig om konst i traditionell 
mening. Det kunde dock fastslås att varje verk, likgiltigt vilket ämne, som 
i en bestämd historisk kontext skapats av en konstnär som konstverk, 
skulle uppfattas som en produkt av sin sociala och kulturella omvärld. 

Fontanas förrum
En utställning som säkert är mindre känd än surrealistutställningen före 
kriget är den lilla anspråkslösa men oerhört nyskapande utställningen 
Ambiente spaziale a luce nera [rumslig miljö i svart ljus] på Galleria del  
Naviglio i Milano 1949. Upphovsman var den italiensk-argentinske 
konstnären Lucio Fontana (1899–1968). När besökaren trädde in i det lil-
la rummet fann sig vederbörande innesluten i en svart låda, så mörk att 
svärtan tycktes pressa sig på från alla sidor.	 Ovanför besökarens huvud 
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flöt flera stora abstrakta former omkring. Skulpturerna var framställda av 
papier-maché, målade i en fosforiserande färg, i former som påminde om 
dinosaurieben och belysta av ultraviolett ljus. Fontana, som bland annat 
är känd för sitt negativa förhållningssätt till konstens politiska dimen-
sion, var i likhet med futuristerna teknologioptimist med stark framtids-
tro. Han ville se konstens framtid som en syntes mellan arkitektur, skulp-
tur och måleri, förtjust som han var i barockens Gesamtkunstverk. 

Helt grundläggande för Fontana var hans rumsbegrepp: rum uppstår 
inte i ett objekts massa utan genom den omgivande volymen. Det fram-
går av hans Manifesto Blanco, och även hans rumsmanifest från 1947, där 
han explicit säger att konstnärerna förebådar vetenskapens upptäckter. I 
sina många versioner av Concetto spaziale försökte Fontana gestalta tom-
heten som en rumslig faktor, rummet som ett potentiellt oändligt, kos-
miskt rum. Genom ett snitt i linneduken åstadkom konstnären ett ”hål i  
massan”, som implicit angav idén om ett bakomliggande rum. Det ankom 
på betraktaren att tänka sig att detta rum fortsatte i oändlighet. Först ge-
nom betraktarens närvaro uppstod detta oändliga rum, han väckte det till 
liv. Efter var och ens individuella föreställning och varseblivning utveck-
lades genom association ett rumsligt begrepp. 

Redan till den sjätte triennalen i Milano 1936 gjorde Fontana ett svart 
förrum (ambiente nero), som besökaren måste passera innan denne kom in 
i det egentliga utställningsrummet, Sala della Vittoria. Förrummets grund-
koncept bestod i att konsten endast kunde väckas till liv genom betrak-
taren.8 Fontanas avsikt var att betraktarens medvetande skulle utvecklas 
så att gränsen mellan tid och rum utplånades, eller mellan verklighet och 
realitet, om man så vill.9	 Självfallet har många andra samtida eller senare 
verksamma konstnärer arbetat med det gränslösa och rummets proble-
matik, exempelvis Jackson Pollock, Jean Tinguely och Yves Klein.10 Jag 
hävdar dock att Fontanas medvetna försök till förändring av form och 
betydelse för själva utställningsrummet, där själva utställningen blir till 
konstverk, är det koncept som betytt mest för utställningen som medi-
um. Det lever alltjämt vidare i nya skepnader men med samma grundidé.

Yves Klein – en psykedeliker före sin tid
En annan konstnär som även förtjänar att nämnas som föregångare i det-
ta sammanhang är fransmannen Yves Klein (1928–62). Klein var framför 
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allt intresserad av det immateriella ögonblicket i konsten. Den utställ-
ning där detta materialiserades fullt ut var Le Vide (eller La spécialisation 
de la sensibilité à l’état de matière premiére en sensibilitè picturale stabilisèe) på 
Gallerie Iris Clerc i Paris, 28 april–12 maj 1958. Vid öppnandet stod två 
inhyrda republikanska vaktposter i full mundering vid ingången till gal-
leriet. Klein presenterade där ett tomt, vitt gallerirum.11 Publikt blev ut-
ställningen en stor succé: enbart på öppningsdagen kom tretusen besöka-
re. Kritiken var dock mest negativ. I efterhand är det naturligtvis lättare 
att uppfatta utställningen som ett brott mot det konventionella och en 
föraning om början till en ny period inom utställningsskapandet gene-
rellt. Med sin immaterialitet erbjöd Klein ett nytt synsätt, där värdet inte 
utgick från objekten utan målet var att nå ett utvidgat medvetande om 
verkligheten. 

Klein provocerade fram ett slags kvardröjande samtid, kunskapen om det 
förflutna eller framtiden intresserade honom inte. Typiskt är kanske att 
ett stort antal konstnärer mot slutet av 1950-talet upphörde med att visa 
objekt i sina utställningar och gjorde aktioner istället. Jean Tinguely var 
en av de konstnärer som utställningen gjorde ett starkt intryck på. Han 
kom senare att själv bli ett lysande exempel på en konstnär som påver-
kade utställningsspråket under 1960-talet. Le Vide var i många avseenden 
upptakten till en rörelse som kom att revolutionera utställningsväsendet 
– installationskonsten. 

This is Tomorrow – tolv grupper söker en betraktare
Den nya stilriktningen pop art började utvecklas i USA och i England i 
början av 1950-talet.12 Popkonstnärerna, i allmänhet mycket unga perso-
ner, vände sig mot den tidigare generationens föreställningar och åsikter. 
De letade efter egna uttrycksformer, som kunde gestalta de förändringar 
som ägt rum i de allmänna livsvillkoren efter andra världskriget. Tema-
tiskt använde de sig av element som fanns i det moderna konsumtions-
samhället och övertog den kommersiella brukskonstens gestaltnings- 
teknik. 

Redan 1948 hade ICA (Institute of Contemporary Art) grundats i Lon-
don. 1952 bröt sig några av de yngre medlemmarna ur och grundade The 
Independent Group, som bestod av bildkonstnärer, arkitekter och konstkri-
tiker. De mest namnkunniga var Richard Hamilton, Nigel Henderson,  



den	reflexive	curatorn	■ 169

Eduardo Paolozzi, Victor Pasmore samt makarna Alison och Peter 
Smithson. Ett viktigt syfte för gruppen var att ge populärkulturen ett 
ökat utrymme i offentligheten. Redan 1947 hade Eduardo Paolozzi börjat 
använda sig av collage ur illustrerade tidskrifter som samlade ihop post-
orderkatalogernas stereotyper av kollektiva drömmar med tidens reklam-
klichéer, I was a Rich Man’s Plaything från 1947 är ett berömt exempel, där 
ordet Pop för första gången finns med i bilden. 

Det viktiga för The Independent Group var inte att sprida enskilda med-
lemmars alster, utan att visualisera det kulturella sambandet mellan olika 
konstarter. Utställningar föreföll dem särskilt väl ägnade att ge offent-
lighet åt deras idéer och frågeställningar. Utställningen som medium 
hamnade inte i samma fallgropar som traditionella konstdefinitioner, ef-
tersom den inte passade in på det vanliga verkbegreppet. Utställningen 
var provisorisk, platsbunden, inte möjlig att köpa, utan definierad genom 
besökarens perceptionsmönster. Lika programmatiska var därför utställ-
ningstitlar som Parallel of Life and Art, 1953 eller Man, Machine and Motion 
1955, som revolterade mot museikonsten och de traditionella utställning-
arna. Den senare, som gjordes av Hamilton, satte in människa, maskin 
och fotografi som utbytbara delar i ett collage om masskultur och me-
dier.

När den franska Groupe Espace under hösten 1954 kontaktade The  
Independent Group med förslag om ett samarbete så avböjde London-
gruppen, vars medlemmar ansåg att sådana traditionella grupperingar var 
otidsenliga. Istället samlades britterna själva till ett möte för att diskutera 
hur den egna gruppens  konstuppfattning skulle kunna gestaltas adekvat. 
Följden blev att tolv interdisciplinära grupper bildades, var och en bestå-
ende av tre, fyra konstnärer, arkitekter och designers. Varje grupp skulle 
utarbeta ett förslag till en gemensam utställning. 

Avsikten var att upplösa de yrkesmässiga skillnaderna mellan de oli-
ka arbetssätten, vilket man hoppades skulle vidga de kreativa möjlighe-
terna att nå nya konstnärliga uttrycksformer och hitta en ny tillgång till  
offentligheten. Genom inflytandet från arkitekturen hoppades man 
kunna öppna konsten för vetenskapliga och teknologiska ansatser. Theo 
Crosby organiserade genomförandet, medan paret Hamilton stod för ge-
staltningen av utställningsrummen. Några veckor innan öppnandet fick 
utställningen titeln This is Tomorrow.
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Genomförandet
Då utställningen öppnade den 8 augusti 1956 möttes besökaren av en 
nästan fem meter hög robot med blinkande ögon. Det var ”Robbie the  
Robot”, huvudperson i den aktuella science fictionfilmen Forbidden  
Planet, som symboliserade morgondagen. Omedelbart därpå i vestibulen 
stötte man på den första gruppens arbete. En korsvirkeskonstruktion stod 
som ett rum i rummet, för att förtydliga ansatsen att hela utställningen 
inrymde den senaste framtidsorienterade teknologin. Rummets väggar 
var försedda med genomskinliga plexiglasskivor, vilka tjänade som hål-
lare för talrika fotokopior och collage. Crazy House kallades grupp 2s ar-
bete, av Richard Hamilton, John McHale och John Voelcer. En kilformad 
konstruktion var uppställd i ett smalt rum, den förvrängde genom sina 
triangulära och trapetzoida väggformer alla normala perspektiv. Det ska-
pade tillsammans med en stark färggivning ett experimentellt upplevelse-
rum.  Resultatet blev en irriterad perception hos publiken. 

I katalogen stod det att målet med denna installation var ”to provoke 
acute awareness of our sensory function in an environmental situation.” I 
varseblivningens förlängning såg Hamilton möjligheten till en ny konst: 

We reject the notion that ’tomorrow’ can be expressed through the 
presentation of rigid formal concepts. Tomorrow can only extend 
the range of the present body of visual experience. What is needed is 
not a definition of meaningful imagery but the development of our  
potentialities to accept and utilize the continual enrichment of visual 
material.13

Crazy House var indelat i tre avsnitt. Taket var draget långt över framsidan 
och bildade ett ingångsområde, vars golv var belagt med asbestplattor. 
Mitt på framsidan fanns en dörröppning och till höger om denna en vägg 
fylld av collage avbildande olika maträtter. Till vänster hängde ett grov-
rastigt foto av marskalk Tito med megafon. Sidoväggen fungerade som en 
projektionsduk för journalfilm. Från husets centrala rum strålade ultra- 
violett ljus som speglades i de metallklädda väggarna. Golvet var perfore-
rat av små ljusa himmelsprickar, vilket förstärkt genom två kajutafönster 
gav ett intryck av en rymdfarkost. Genom en av kajutaventilerna fanns en 
utsikt mot Jorden, genom det andra skymtade ett överjordiskt väsen. Den 
bakre delen av huset tog emot besökaren som kom ut från rymdskeppet 
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med mjuka gummimattor. Via en mikrofon kunde besökaren skicka med-
delanden till ingången. 

Efter några mellanrum med reklamaffischer och reproduktioner kom 
så besökaren in i ett galleri med målningar av medlemmar i grupp 3, bl a  
James Hull och Leslie Thornton. Anthony och Sarah Jackson utgjorde 
tillsammans med Emilio Scanavino grupp 4. De hade uppfört vita relief-
liknande amorfa strukturer på en vit stor upprättstående skiva. Struktu-
rerna pekade i alla riktningar och skapade på så sätt ett intryck av ett 
verk utan slut och tycktes växa och förmedlade ett intryck av både spän-
ning och begränsning i det omgivande rummet. De konstruktivistiska 
elementen i grupp 5 – John Ernest, Anthony Hill och Dennis Williams –  
föreställde en hommage till Malevitj och påvisade det Modernas uppbrott. 
Talrika repliker av Malevitjmålningar hängde på väggarna.

Betydligt mer komplext var arbetet Patio & Pavillion av grupp 6, som 
kom från kärnan inom The Independent Group, Eduardo Paolozzi, Ni-
gel Hendersson och paret Smithson. På en med breda aluminiumband 
avgränsad innergård, pation, stod ett trädgårdsskjul timrat av träbrädor, 
paviljongen. Att beträda pation förhindrades av ett taggtrådsstängsel. 
Det inre dominerades av ett bord som var fyllt av allehanda vardagliga 
ting. Förutom en skulptur av Paolozzi fanns även ett hugget gipsblock. 
På skjulets baksida hängde collaget Head of a Man. Runt omkring på  
pation förde en väg på breda plattor där stenar, gipsreliefer, keramikplattor  
och diverse andra föremål låg utspridda. Alla var inbäddade i sand och 
låg tillsammans med collage och diverse andra arbeten av Henderson och  
Paolozzi som objets trouvés. Medlemmarna i grupp 6 upprepade delar av 
sitt tema från en tidigare utställning Parallel of Life and Art: människans 
fundamentala behov av space eller utrymme. Detta utrymme represente-
rades av en liten del av världen, pation och ett slutet rum, paviljongen. 
Dessa två rum var fyllda av symboler för alla mänskliga behov.

Sträng arbetsdelning kännetecknade grupp 7. Arkitekten Ernö Gold-
finger avdelade rummen genom membraner baserat på ett fyra fots kva-
dratiskt modulsystem. Därigenom angav arkitekturen en struktur som 
konstnärerna kunde vidareutveckla. Målaren Victor Pasmore förfinade 
det genom en reliefartad konstruktiv övermålning. Skulptrisen Helen 
Philips förvandlade en vägg till en biomorf skulptur. Gruppens statement 
lydde: ”By functioning as a microcosm of the ensemble, painting and 
sculpture extend and crystalise the architectural idea.”
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James Sterling angav tonen i grupp 8: “Architecture [...] has, along with 
the popular arts deflated the position of painters, sculpturs, – the fine 
arts.” Temat för detta arbete var den rumsliga vidareutvecklingen av en 
såpbubbla. Utgångspunkten var fotografier av såpbubblan, som omsat-
tes i en storskalig biomorf skulptur av papiermaché, vars välvningar och 
öppningar gestaltade volym. Skulpturen stod fri i rummet. Konstnärerna 
i grupp 8 ville gärna arbeta vidare med publiken under utställningen, nå-
got som föregrep den senare uttrycksformen Action Art. Det blev emel-
lertid praktiskt svårt att genomföra. 

John Weeks, Kenneth och Mary Martin utgjorde grupp 9. Deras bi-
drag bestod i en dynamiskt propellerutformad rumskonstruktion som 
var sammansatt av sex stora vita plattor med en elegant utformad mobil 
i centrum av Kenneth Martin. Skulptural arkitektur var temat även för 
grupp nr 10 (Robert Adams m fl) En plastiskt utformad valvkonstruk-
tion i flera inåtgående strukturer som påminde om Le Courbusiers kapell 
Notre Dame du Haut i Ronchamp. Även grupp 11, bestående av konst-
nären Adrian Heath och arkitekten John Weeks, undersökte gränserna 
mellan skulptur och arkitektur. Tegel som symbol och mått för byggande 
utgjorde grundelementet i deras installation. En plastiskt gestaltad mur 
åskådliggjorde och förtydligade konstruktionsprinciperna för byggande 
utan att fylla någon praktisk funktion. 

Lawrence Alloway, Tonio del Renzio och Geoffrey Holroyds grupp 
12-arbete avslutade utställningen. Det utgjorde en teoretiskt utformad 
sammanfattning av hela utställningens tema. En träkonstruktion tjänade 
som anslagstavla där foton, texter och collage var uppsatta. Gruppen for-
mulerade följande uttalande:

It is communication research which offers a means of talking about 
human activities (including art and architecture) without driving 
them into compartments… Seeing art and architecture in the general 
framework of communications, however, can reduce these difficulties 
by a new sense of what is important [---] The doors of the ivory tower  
are wide open (Alloway) 

Det är trots allt svårt att hävda att utställningen blev så framåtblickande 
som upphovsmännen hade hoppats, snarare var det en uppvisning i var 
konsten befann sig just då. Formmässigt kan man dock hävda att utställ-
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ningen förebådade mycket av den installationskonst som kom fram i slutet  
av 1960-talet och 70-talet. Det mesta av det som visades fick dock en 
kort livstid. Ett undantag var Richard Hamiltons utställningsaffich Just 
what is it that makes today’s homes so different, so appealing?  som idag blivit en 
av konsthistoriens ikoner. Alla konsumentklichéer samlade på ett ställe.  
Reklam för underkläder, bodybuilding, pinup-bilder, bilar, TV och vecko-
tidningar. Samtliga delar av collaget var skickligt sammanfogat så att de 
bildade en helhet, ett homogent bilduttryck.

Sammanfattning 
Förtjänst och arv från The Independent group var att de formulerade ut-
ställningen till ett medium som alltmer framstod som en ny spännande, 
komplex konstform. Den skulle föra konsten närmare livet och vardagen 
genom att försöka sammansmälta ”fine arts” och populärkultur med ett 
nytt estetiskt koncept. Massmedia blev nu för första gången introducerad 
och accepterad som en del av konstens demokratiska funktion. I motsats 
till den modernistiska kanon som hade predikats ett år tidigare i Kassel, 
där masskultur snarast uppfattades som antikultur! 

documenta: i dag Tyskland, i morgon…
Den tyske konstnären och konsthögskoleprofessorn Arnold Bode (1900-
1977) ville med utställningen documenta 1955 skapa en ny möjlighet för 
sina landsmän att bli delaktiga i Europas konstliv igen efter naziåren och 
andra världskriget.14 Sedan dess har utställningen vuxit till en världsut-
ställning för samtidskonst. Werner Haftmann stod för konceptet och 
Arnold Bode var konstnärlig ledare och utställningsarkitekt. Temat för 
den första documenta blev 1900-talskonst med tyngdpunkt på måleri och 
skulptur från konstriktningarna kubism, expressionism, futurism, Neue 
Sachlichkeit, konstruktivism, surrealism och annan abstrakt konst från 
1900-talets första hälft. Den första documentautställningen har i efter-
hand betraktats som en kanonisering av en modernistisk konst som re-
dan blivit historisk. Ett tidlöst ideal som många modernister kunde iden-
tifiera sig med, men som den yngre generationen inte utan vidare ville 
hålla fast vid.15
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Under den tid documenta 1 pågick – från den 18 juli till den 18 september 
1956 – beskådades 670 verk från 13 länder av sammanlagt 148 konstnärer 
av nära 135 000 besökare. Utställningsbyggnad blev ett delvis återupp-
byggt Fridericianum. Antalet verk och konstnärer har därefter fluktuerat 
under de följande 10 utställningarna, medan besökarantalet liksom antalet 
utställningslokaler stadigt har ökat. Documenta 10 (1997) sågs av 631 000  
besökare i sex olika utställningsytor, documenta 11 (2002) av 650 000  
besökare. documenta 12 är planerad för perioden 16.6–23.9 2007.  

Arnold Bode fortsatte som huvudansvarig curator även under de tre föl-
jande documentautställningarna. Werner Haftmann såg under 1959 och 
1964 års utställningar till att den konsthistoriska dimensionen bibehölls 
och att uteslutande måleri och skulptur ställdes ut. Under documenta 4  
minskade ramen till att uteslutande innefatta aktuell konst från 1960 
fram till 1968 och popkonstnärer som Jasper Jons, Claes Oldenburg, 
Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Allen Jones och Robert Indi-
ana dominerade stort, liksom minimalismen. Bulgaren Christo chock-
erade besökarna med ett gigantiskt, tomt rum, där en glasdörr stängde 
in den övergivna, obebodda ytan. Även om utställningen konfronterade 
och dekonstruerade etablerade värden i den äldre konsthierarkin var den  
”revolutionsåret 1968” till trots, förvånansvärt fri från politiska ställnings- 
taganden.16

documenta 5 (1972), under ledning av den kreative schweizaren Ha-
rald Szeemann släppte in nya trender inom konsten, konceptkonst, foto-
realism, trivialemblematik (kitsch), politisk propaganda, Science fiction, 
bildreklam och konst av s k förståndshandikappade. documenta 6 (1977) 
hade det lösliga temat ’media’ som motto och curatorn Manfred Schneck-
enburger gav konstnärer fria händer att utföra performance, happenings 
och spektakulära installationer i stadsrummet. Förutom mycket film och 
video visades även retrospektiva utställningar i måleri och skulptur. För 
första gången släpptes konst in från DDR (t ex Willi Sitte). En av de 
konstnärliga huvudpersonerna var Joseph Beuys, vars häpnadsväckande 
provokationer tycktes vara närvarande överallt.17

1982 års documenta 7 var möjligen ett mellanår, då konstens museala 
dimension återigen fick överhand trots tyngdpunkt på det postmoderna 
nyexpressiva måleriet och många installationer i det offentliga rummet. 
Anselm Kiefer och Richard Long var två av de 167 konstnärer som del-
tog. Joseph Beuys odödliggjorde sig själv genom projektet ”7000 ekar 
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och basaltstenar” (ekarna växer alltjämt och förskönar Kassels stadsbild).  
documenta 8 (1987) hade återigen Manfred Schneckenburger som konst-
närlig ledare vilket återspeglades i tyngdpunkten på nya medier och in-
stallationer. Arkitektur och design visades upp sida vid sida med video-
konst (t ex Nam June Paik) audiothek, performancekonst och samhälls-
kritiska installationer (Hans Haacke) m fl. 

1992 avhölls documenta 9 under ledning av Jan Hoet utan något egent-
ligt tema förutom måleri och skulptur, film-ljud och videoinstallatio-
ner, aktionskonst, performance liksom Jazz, baseball och boxning (sic!). 
Retrospektiva utställningar av bl a Paul Gaugin, Joseph Beuys och Al-
berto Giacometti. Ilya Kabakov byggde sitt berömda toiletthus som se-
nare byggts upp och permanentats. documenta 10 (1997) med en för första 
gången kvinnlig curator, fransyskan Catherine David, tog upp konstens 
sociala och politiska dimensioner, med teman som urbanism, territo-
rium, identitet, medborgarrätt, rasism, marknadens globalisering osv. 
David uppfattade sitt mandat som en möjlighet att konfrontera den his-
toriska, politiska och kulturella verkligheten för den institution som hon 
ansvarade för:

The last documenta of this century can hardly evade the task of elab-
orating a historical and critical gaze on its own history, on the recent 
past of the post-war period, and on everything from this now-van-
ished age that remains in ferment within contemporary art and cul-
ture: memory, historical reflection, decolonization and what Wolf-
gang Lepenies calls the ‘de-Europeanization’ of the word.18

documenta 11 (2002) fokuserade genom den nigeriansk-amerikanske cu-
ratorn Okwui Enwezor framförallt på postkolonialismen och globalise-
ring. Med Enwezors ord:

Documenta 11 begins from the sheer side of extraterritoriality firstly, 
by displacing its historical context in Kassel; secondly, by moving 
outside of the domain of the gallery space to that of the discursive; 
and thirdly, by expanding the locus of the disciplinary models that 
constitute and define the project’s intellectual and cultural interest.19
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Medan anslaget som skisseras ovan håller kvar tidigare curatorisk och 
kritisk stress som placerats på documentas institutionella kontext, så var 
denna gång det överordnade projektet relativt unikt i sin jämförande 
återpositionering av den aktuella utställningen. Den interkontinentala 
infrastrukturen presenterades inte endast som geografiska utplaceringar, 
utan även som ett paradigmatiskt program för projektets intellektuella 
och kritiska konceptualisering. 

Utställning och installation – älskande eller kombattanter?
En rörelse inom konsten som både vidareutvecklat denna grundidé och 
fungerat som ett membran  för den historiska relationen mellan avantgar-
dekonstens olika utställningskoncept och museerna är installationskonsten. 
”Installation” är en term som kom i bruk på 1970-talet för en anhopning 
av föremål och en miljö som konstruerades i ett galleri speciellt för en särskild ut-
ställning. Denna definition ligger också nära konceptkonstens idé att kon-
ceptet är verkets viktigaste aspekt. När en konstnär använder en koncep-
tuell form av konst innebär det att alla planer och avgöranden har gjorts i 
förväg och att utförandet är något sekundärt.20 	

Gradvis har installationskonsten assimilerats av såväl konstmuseer 
som traditionella museer av alla slag. Gränserna suddas ut när föremålen 
inte längre behöver vara ”äkta”. Det viktiga blir att finna balansen mellan 
en utställnings formala uttryck och dess innehållsliga budskap. Här har 
installationskonsten ovedersägligt lämnat viktiga bidrag.

Termen installation används idag allt oftare som utbytbar med utställ-
ning. Till detta kan väl läggas att installationskonst  kan vara abstrakt el-
ler avbildande, kontrollerad eller spontan. Föremål kan inkluderas eller 
saknas. En installation har vidare den likheten med en utställning att den 
sätts samman för att sedan tas isär. Det finns alltid ett reciprokt förhål-
lande av något slag mellan betraktare och konstverket, konstverket och 
rummet, rummet och betraktaren. Betraktaren kan själv fylla i det som 
saknas. Detta upplevs som en ansvarsfull men behagligt positiv frihet. 

Denna frihet kontrasterar skarpt mot det traditionella utställnings-
språkets färdigformulerade förmenta sanningar. För att uttrycka det en-
kelt – essensen i installationskonsten är åskådarens deltagande. Ett annat 
viktigt konstaterande är att konstverket/installationen utförs på platsen 
och sällan kan flyttas. Detta skapar ett närmare förhållande mellan artist/
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curator och publiken. Från museets sida är detta en viktig aspekt, en unik 
upplevelse – som inte kan ersättas med bilder. Utan tvekan är det detta 
som kommit att attrahera utställningsbyggare även på andra museer än 
konstmuseer att börja experimentera med utställningar som tagit intryck 
av detta koncept. 

Om upplevelse är målet med en utställning är det föga märkligt att 
låta sig inspireras av en strömning som rönt sådan succé inom konstvärl-
den. Jag avstår från att i detta sammanhang beskriva några framgångsrika 
utställningsexempel men vill bara nämna några som kan ha haft bety-
delse för kulturhistoriska utställningar: Claes Oldenburgs The Store från 
1961 och Bedroom Ensemble från 1963; Lucas Samaras Room #1, 1964 och 
Robert Rauschenbergs The Soundings från 1968, Joseph Beuys Block i Hes-
sisches Landesmuseum i Darmstadt kan liknas vid en manifestation och 
en sammanfattning av konstnärernas kommentarer och parodier på det 
traditionella museet.21 Den ryske konstnären Ilya Kabakovs många pro-
jekt under 90-talet har självfallet haft stor betydelse för att sprida kun-
skapen om installationer i det offentliga rummet.	22

Dessa viktiga utställningstrender, utställningen som konstverk med 
besökaren i centrum och avståndstagandet från den vetenskapsbaserade 
pedagogiken leder enligt min mening entydigt till att det traditionella 
utställningsspråket utvecklas och omformas. Även mer prestigetyngda 
konst- kultur- och naturhistoriska museer påverkas mot ett nytt form-
språk när det gäller förmedling av kunskap eller upplevelser i såväl per-
manenta som tillfälliga utställningar både i Europa och USA.  I slutet 
av 1960-talet började ett antal konstnärscuratorer och utställare under-
söka det som den belgiske konstnären och författaren Marcel Broodthaers 
(1924–76) kallade ”museets fiktion”, och som senare utvecklades av så-
väl Broodthaers själv som andra konstnärer/curatorer och utställnings- 
producenter.23 

Utställningskonceptet för Centre Culturel Georges Pompidou i Paris hade 
redan från starten i början av 1970-talet tydligt påverkats av konstnä-
rernas reflektioner över museets roll. Från denna tid kan man se hur de 
båda trenderna mot upplevelse och aktiveringen av besökaren och bort 
från vetenskaplighet alltmer löper samman och kanoniseras av allt stör-
re institutioner.24  På senare tid har museets status som en plats med en 
permanent samling utmanats såväl av storskaliga vandringsutställningar 
organiserade av internationellt arbetande curatorer, som storskaliga in-
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stallationer av individuella konstnärer. Varje sådan utställning eller in-
stallation görs med avsikt att skapa en ny ordning för historiska minnen, 
eller föreslå ett nytt kriterium för samlande genom att rekonstruera his-
torien. Dessa vandringsutställningar och installationer kan betraktas som 
tillfälliga museer som öppet visar sina tidsbegränsningar. 

Det är däremot ingen tillfällighet att vi kan se video- och filminstal-
lationer i alla tänkbara museisammanhang. Videoinstallationer för in 
natten på museet. Museets rum förlorar sitt eget institutionella ljus, som 
traditionellt fungerade som besökarens, samlarens, och curatorns symbo-
liska egendom. Museet blir dunkelt, mörkt och beroende av ljuset som 
kommer från videoskärmen. Det är inte längre föremålet som belyses i 
museet av denna ”natt av extern verklighet”, som själv borde bli belyst, 
undersökt och bedömd av museet som förr i världen. Denna teknologiskt 
producerade bild för istället med sig sitt eget ljus in i museets mörka rum, 
men endast för en begränsad tid. Detta leder inte bara till en kontroll 
över ljuset, utan även kontrollen över tiden, som övergår från besökaren 
till föremålet/videoskärmen. 

I det ”klassiska museet” hade besökaren nästan fullständig kontroll 
över tiden för kontemplation. Han eller hon kunde avbryta seansen vid 
vilken tid som helst, återvända och gå sin väg igen. Föremålet eller konst-
verket stannade kvar och gjorde inget försök att undgå besökarens kon-
troll. Med rörliga bilder är det en helt annan sak. De är bortom besöka-
rens kontroll, när vi vänder oss bort från en video kan vi missa något. 
Numera har alltså museet, nyligen en plats för objektets tillgänglighet, 
återfört oss till den paradoxala situationen där föremålen undflyr besö-
karens blick.

Den kulturhistoriska utställningen – en minerad labyrint
Under senare delen av 1900-talet gav nyinstallationer av stora samlingar 
upphov till försök att problematisera konst- och kulturhistoriska föremål 
i ett utställningssammanhang. En stor kulturbatalj ägde rum i Paris, då 
det nyinrättade Musée d’Orsay skulle fyllas med den enorma samlingen 
verk av de franska impressionisterna.25 Curatorerna tyckte aldrig om det 
förslag som renoveringsarkitekten Pierre Colboc och hans team från ACT 
lagt fram. 1980 hölls en ny tävling om interiören som vanns av den ita-
lienska arkitekten Gae Aulenti (f. 1927). Aulenti var inte särskilt förtjust 
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i själva byggnaden – den förutvarande järnvägsstationen Gare d’Orsay 
– och det är helt uppenbart att både hon och de curatorer som arbetade 
med projektet inte hade något emot att interiörens utställningsrum, med 
sin postmoderna design, överskuggade den ursprungliga byggnadens 
tidsbundna dekorerade arkitektur. Med hennes egna ord:

I viewed the station as a place, a terrain where I could put a new ar-
chitecture in place. The station was, of course, a historic monument, 
but it does not deserve all the respect given it when it is a perfect, 
original, and coherent expression of a past that we must revers. Orsay 
is basically a box.26

Aulentis ritningar reflekterade en typ av design som föredrogs av cura-
torerna och det var också anledningen till att hon lyckades genomföra 
sitt koncept, trots ihållande kritik från det arkitektteam som renoverat 
byggnaden. Curatorerna lobbade hårt för att Aulentis planering skulle 
genomföras.27 Aulenti arbetade nära dem för att utveckla ”layouten” för 
samlingens specifika delar. Måleriintendenten Michel Laclotte beskriver 
arbetet: 

[...] vi gjorde upp ett program där vi bestämde var varje enskilt konst-
verk skulle placeras. Vi talade igenom detta med Gae nästan varje 
dag. Det var en konstant dialog om hur idéer och verk skulle presen-
teras. 28 

Aulenti ansåg att det var hennes uppgift att visa konstverken från deras 
bästa sida. I hennes ögon skulle impressionisterna presenteras på ett mer 
ledigt sätt än tidigare för att bättre anpassa presentationen till konsten, 
medan rummen på det andra planet som visade salongskonsten skulle 
vara mer formella. Ett exempel på hur layouten av konstverkens placering 
och arkitekturen integrerades är att den viktigaste målningen i varje gal-
leri skulle vara perfekt inramad av arkitekturen och kunna ses på avstånd 
i museet. Aulenti insisterade på att varje rum på vardera sidan av mitt-
skeppet skulle varieras i sin utställningsdesign: ”Det är inte bara en stig 
genom museet. Man måste tänka på rörelse och det genererar tankar om  
konsten”.29 
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Ett resultat av striden mellan Aulenti och ACT arkitekterna blev att 
det numera är mycket litet som besökaren ser av ACTs arbete, Detaljer 
som färger, belysning och placeringen av konstverken, liksom den över-
gripande designen av interiören är helt Aulentis arbete. Aulenti tog bort 
huvudtrappan, vinterträdgården och bropassagerna. Hon förändrade hu-
vudstråket genom museet från en rampuppbyggd väg till separata platt-
formar och trappor; Aulenti använde sig av kalksten och belysning för 
att skapa enhet för skillnader i rummens placering av konstverken. Olika 
kalkstenfärger på både golv och de artificiella väggarna används genom-
gående. Aulenti försökte efterlikna naturligt ljus i varje rum genom att 
följa två principer: a) kontrollera det naturliga ljuset så att det blandas 
med det konstgjorda och b) alltid se till att det konstgjorda faller indirekt 
på konstverket. Aulenti ansåg att ljuset var avgörande för museet. Hon 
var övertygad om att hur ett museums arkitektur uppfattas beror på hur 
integrerat ljuset är. 

Den avgörande skillnaden mellan ACT:s planer och Aulentis föränd-
ringar var att ACT ville komplettera den ursprungliga byggnaden, medan 

Gae Aulenti
Interiör från Musée d’Orsay
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Aulentis resultat kontrasterade mot den, hon skapade en postmodern in-
teriör i ett 1800-talsskal. Problematiserad vetenskap eller upplevelse var 
alltså den stora frågan, som efter en bitter strid mellan curatorer och kul-
turpolitiker slutade i en kompromiss, men där man, tack vare den skick-
liga arkitekten, som besökare ändå får mer av upplevelse än av påtvingad 
vetenskap och kontext! Ett världsberömt museum som Musée d’Orsay 
utövar naturligtvis inflytande även på andra än konstmuseer. Idag visar 
museet upp en postmodern interiör med enkla stenrum och en monu-
mental passage i centrum av den stora stationsbyggnaden.

Museum Europa – en framåtblick i backspegeln
På Nationalmuseet i Köpenhamn visades 1993 (19 juni – 24 oktober) 
en utställning där curatorerna genom en medveten problematisering av 
museiinstitutionen försökte frigöra sig från ”traditionens formtyranni”. 
Utställningen Museum Europa granskade noggrant de skilda uppfatt-
ningar av vetenskaplig insikt och ordning som har dominerat Västvärl-
dens museer sedan 1500-talet. Den franske beteendefilosofen Michel  
Foucaults tankar om skilda epistem – system enligt vilka människor ord-
nar sin värld – låg till grund för projektet. Utställningen tog avstamp i 
senrenässansens konstkammare och slutade med en kritisk spegling 
av det nationalromantiska museet. Den visade hur museernas urvals- 
principer och ”ordningsprinciper” hade ändrat sig genom tiderna bero-
ende på skilda perioders epistem, som ett försök att fastställa att musei-
institutionernas historia skulle ha varit en lugn, kontinuerlig utveckling 
mot en stadigt större vetenskaplig insikt och ordning. 

Museum Europa försökte visa att urvalsprinciperna inte var neutrala 
eller givna utan ett uttryck för en viss epoks världsuppfattning. Utställ-
ningen var uppbyggd i Nationalmuseets speciella utställningshall Eg-
monthallen, en rumsyta om 1 km², med 8 meters takhöjd. Ett friliggande 
podium i centrum av utställningsrummet utgjorde merparten av utställ-
ningen. På detta podium visades det moderna museets historia. I ut-
ställningen gestaltades de fyra synsätt på världen som ledde till de skilda 
urvalsprinciper som kännetecknat museihistoriens epoker: den nyfikna 
blicken (1500-1650), den speglande och klassificerande blicken (1650-
1800), panoramablicken (1800-1900) och till sist systemens samman-
brott i den surrealistiska blicken (1919-1937). I renässansens samlingar 
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var avsikten att skapa ett mikrokosmos som visade världsordningen. I 
den danska utställningen visades bl a Gustav II Adolfs konstskåp, ett por-
tabelt museum i miniatyr (en värdig föregångare till Duchamps Boîte-en-
valise), en naturteater uppbyggd av den danske vetenskapsmannen Ole 
Worms (1588-1612) samling och en rekonstruktion av kejsar Rudolf II av 
Habsburgs (1576-1612) världsteater, samtliga historiska exempel på den 
nyfikna blicken. 

Under den berörda epoken vaknade även intresset för människan som 
fenomen. I utställningen representerades detta i form av en installation 
av konstnären Michael Kjell. Hälften av den var utformad som en ana-
tomisk teater, den andra som en minnesteater. Mitt i installationen låg 
en modell av en obduktionspatient i dvärglik storlek på en bår. I halv-
cirkeln ovanför fanns fem rader med sju tavlor i vardera raden med antika 
symboler och tecken. Den speglande blicken representerade perioden från 
början av 1600-talet fram till 1800-talet. Den framväxande vetenskapens 
konkurrerande taxonomier, naturaliesamlingarnas tid, i utställningen  
exemplifierat bl a av Linnés naturaliekabinett. 

Den panoramiska blicken sammanfaller med nationalromantikens his-
toriesvärmeri, den tid då alla specialmuseer byggdes upp som tog fasta 
på det nationella och historiska. Utvecklingstanken som den framstod 
i 1800-talets etnografiska samlingar med vaxfigurer i exotiska dräkter 
fanns med i dioramaform. I den surrealistiska blicken slutar allt i kaos och 
hemlöshet. På utställningen visas detta genom montrar nedlagda i golvet 
i provocerande sammanställningar av föremål.30

Ytligt sett föreföll utställningen överlämna sig till besökarens fria 
rörelser mellan de olika ”blickarna”. Men det var en begränsad frihet, 
eftersom den kronologiska ordningen var orubblig. Museum Europa var 
sina brister till trots en mycket genomarbetad och lyckad utställning både 
form- och innehållsmässigt. Den huvudansvariga curatorn, Annesofie 
Becker, hade på ett fruktbart sätt samarbetat med konstnärer, arkitekter, 
etnografer och filosofer. Den konflikt mellan form och innehåll som trots 
detta drog ned slutintrycket fanns i utställningens egen kronologiska ord-
ning. Trots detta anser jag att Museum Europa utgjort en synnerligen ny-
skapande kanonisk förebild för åtskilliga historiskt inriktade konst- och 
kulturhistoriska utställningar i Danmark och Sverige. Utställningen om 
”utställningsproblematiken” ansågs av många dock problematisk. Enligt 
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den traditionella uppfattningen är det svårt att hävda utställningen som 
fenomen före 1800-talet. 

Enligt en vidare syn på utställningsbegreppet, bl a företrädd i den-
na bok, har samlingar ställts ut redan från antiken och renässansen.31  
Utställningshistorien förblir en del av berättelsen om människans civilisa-
toriska process. Varje utställning strävar efter en konstfull iscensättning 
av artefakter och idéer för att underhålla och ”undervisa” sina besökare. 
Publikens litet kyligt avvaktande objektiva intresse möter curatorernas 
engagerade lager av berättande komplexitet som på olika sätt mångfaldi-
gar positionerandet av utställningarnas mening och bestående värde och 
för besökaren ofta nog leder fram till en kunskapsartikulerade aktivitet.

Carlo Scarpa
Museo di Castelvecchio i Verona
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Noter
 1 Robert Watts, ‘What is Fluxus?’ Alfabeta. 2/1975, 71.
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tigare än europeerna vad gäller kritiken av konsumtionssamhället för att inte 
drabbas av anklagelser om att innehålla  kommunistiskt och antiamerikanskt 
tankegods, se Julie H. Reiss, From Margin to Center. The Spaces of Installation Art, 
MIT 1999, 16. 

 3 Se William C. Seitz, The Art of Assemblage. New York 1961.
 4 ‘We must open our eyes and ears each day seeing life as excellent as it is…To accept what-

ever comes regardless of the consequences, is to be unafraid or to be full of that love which 
comes from a sense of at-oneness with whatever’, –John Cage, A Year from Monday.

 5 Onos event ”Cut Piece” var en slags konst strip-tease, i stället för att få se 
en kvinna klä av sig uppmanades åskådarna att klippa av hennes kläder med 
saxar. 

	6 ’Not much was said at most Happenings, but like the city that provided their 
themes, they literally crawled with word. Words, indeed, was the title of an 
Environment with which Allan Kaprow enclosed the spectator in 1961: Words 
contained circulating names (people) who were invited to contribute words on 
paper to attach to walls and partitions.’ Brian O’Doherty 1976.

		7 George Brecht, ’Something about Fluxus’. V-TRE five ThRE, Nr 4, 1964, 3.
 8 I katalogtexten fanns Fontanas koncept uttryckt av Joppolo på följande vis; 

(ung.) Det är Lucio Fontanas fasta övertygelse att av vår tids utveckling av 
konstbegreppet tydligast visar sig i rummens verklighet. Rummen är för Lu-
cio Fontana den nya plastiska och färgade materia där vi kan uppnå största 
möjliga sensibilitet och intelligens, osv se utställningskatalogen Lucio Fontana, 
Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris 1987-1988.

 9 För en utförligare beskrivning av Ambiente nero se Jole De Sanna, Lucio Fon-
tana,  Materia Spazio Concetto, Milano 1994, 134-137.

10 Vid den utmärkta retrospektiva Kleinutställningen i Schirnhalle i Frankfurt vå-
ren 2005, av curatorerna Olivier Berggruen och Ingrid Pheiffer, visades ’Le 
Vide’ klokt nog som en kortfilm.

11 Begreppet Pop Art myntades av den engelske kritikern Lawrence Alloway 1958 
i en artikel i tidskriften Architectural Design.

12 David Hamilton i katalogen This is Tomorrow, u.s.
13 Werner Haftmann & Arnold Bode, eds., Documenta: Kunst des 20.Jahrhun-

derts, München 1955.
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14 1981 curerade Laszlo Glozer och Kasper Köning utställningen Westkunst i Köln, 
som avsåg att fortsätta där Documenta 1 slutade och att visa efterkrigskonst 
genom att rekonstruera hela utställningar bl a med hjälp av Richard Hamil-
ton och Joseph Beuys. Konceptet Westkunst integrerade europeisk modernism 
med amerikansk konst, vilket på ett utmärkt vis karakteriserade perioden efter 
andra världskriget. Se utställningskatalogen Westkunst:Zeitgenössische Kunst seit 
1939, ed. Lazlo Glozer, Köln 1981.

15 Sommaren 1967 organiserade Musee d’art moderne i Paris en utställning av re-
volutionär konst som verkligen kontrasterade mot den kyligare samtidsutställ-
ningen i Kassel.

16 Se Manfred Schneckenburger, ed., Documenta:Idee und Institution, München 
1983.

17 Catherine David, ‘Introduction’, Documenta X:Short Guide,  1997, 9. 
18 Enzewor, ‘Documenta 11’, Art Special Nr 6 2002, 4.
19 Sol Le Witt, ’Paragraphs on Conceptual Art,’ Artforum 5,10 (1967), 79.
20 Beuys reflexioner över museet som institution fick nedslag i ett flertal instal-

lationer t ex den berömda Wirtschaftswerte i Gent 1980. För en insiktsfull ana-
lys av denna utställning se Martin Zeiller, ’Joseph Beuys: Wirtschaftswerte 
(1980)’ Exhibition. Praesentation, (ed.) Gerhard Theewen, Köln 1996, 5-18.

21 Se särskilt den serie föreläsningar som Kabakov publicerat i Progetti di arte pub-
blica o lo spirito del luogo, Milano 2001 eller den mer uttömmande texten, Ilya 
Kabakov, Der Text als Grundlage des Visuellen, Köln 2000.

22 Stedelik museum 1962: Dylaby, En dynamisk labyrint där besökarna integre-
rades och inbjöds medverka. Dylaby fick, som bekant, en direkt fortsättning 
på Moderna museet i Stockholm 1966 med utställningen Hon på initiativ av 
Pontus Hultén. Joseph Beuys Festum Fluxorum Fluxus 1963 i Wuppertal är ett 
annat exempel. Det finns många fler. På 90-talet (92) visade Fred Wilson med 
sin berömda installation Mining the Museum på Maryland Historical Society 
i Baltimore att installationsformen i sig gör det möjligt att omdefiniera vårt 
förhållningssätt till utställningar över huvud taget. Trots att Wilson enbart 
använde sig av befintliga föremål och gallerier kunde han göra en häpnads-
väckande effektiv analys av stadens rasistiska förflutna.	

23 Nicolas Serota ger i sin läsvärda Walter Neurath föreläsning, publicerad som 
Experience or interpretation. The Dilemma of museums of Modern art (London 
2000) fler välfunna exempel på hur museer tvingats ändra sin utställningspoli-
tik efter konstnärers och curatorers kritik.
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24 För en hygglig sammanfattning av striden kring Musée d’Orsay och dess ut-
ställningsspolitik se, Andrea Kupfer Schneider, Creating the Musée d’Orsay. The 
Politics of Culture in France, Pennsylvania State University, 1998.

25 Le Figaro, 29 november 1986.
26 Michel Laclotte: Vi kände till hennes arbete och kände att hennes idéer skulle passa 

oss bäst, hon förstod sig på konst likaväl som arkitektur, Carol Vogel, ’The Aulenti 
Uproar. Europe’s Controversial Architect.’New York Times Magazin, 22 novem-
ber 1987; Francoise Cachin: Gae förstod mycket väl vad vi ville ha. Ett spel mellan 
dekor och innehåll så att stationen skulle synas från varje rum och skapa ett rumsligt 
perspektiv, Krysztof Pomian, ’Orsay Tel qu’on voit, entretien avec Francoise 
Cachin’, Le Débat, no 44, 1987, 57.

27 New York Times 22.11.1987.  
28 Architecture Intérieure Crée 215, 1986, 48.
29 För bilder och en fylligare presentation se Camilla Mordhorst & Kitte Wagner 

Nielsen, Formens semantik. En teori om den kulturhistoriske utstilling, Odense Bys 
Museer. Odense 2000, 47-59. 

30 Se ovan kapitel 1-2.
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