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Abstract
This thesis project examines both inner and outer circumstances of knowledge in an
attempt to emphasize the importance of personal reflection. I search for answers on how
to communicate feelings through colour and form by studying Mark Rothko and the
abstract expressionism. A personal reflection is made parallelly to expand my own
understanding of the subject and my own role in relation to it. I also explore painting as a
method of deepening my understanding of Rothko.
Mark Rothko is both subject of study and tutor as I give myself the task of translating his
art into my own design.
The result offers thoughts and ideas on the significance of the work of hand, the use of
colour and the meaning of intention, which I claim are important aspects when aiming for
emotional results. However I also reflect upon the fact that the communication remains
individual and that it is therefore problematic to confirm success in this matter.

Sammanfattning
Detta är ett undersökande arbete som vänder sig både inåt och utåt. Det är en
djupdykning i Mark Rothkos konstnärskap som sker parallellt med en personlig reflektion.
Inledningsvis handlar det om att arbeta i gränslandet mellan konst och design och hur
det kan se ut. I förlängningen handlar det om hur den konstnärliga historien kan fungera
som inspiratör och vägledare för innebörd och uttryck i formgivningen.
Genom att studera den abstrakta expressionismen och Mark Rothko söker jag svar på hur
känslomässig kommunikation kan ske genom färg och form. Förutom litterär research
utför jag också en praktiskt undersökning där jag använder måleriet som en metod för att
förstå mitt studieobjekt; Mark Rothko. Målet är att översätta Mark Rothkos konst till min
design. Det handlar om att studera, internalisera och applicera.
Resultatet bjuder in till en diskussion om handlagets, färgens och intentionens betydelse
för formgivningen, där jag hävdar att dessa aspekter är viktiga för ett emotionellt
berörande resultat, men att kommunikationen förblir individuell.

Förord
Jag har min bakgrund i konsten, till viss del vad det gäller utbildning, men framförallt vad
det gäller värdegrund och synsätt. De konstnärliga uttrycken är för mig naturliga och
självklara sätt att kommunicera på. Färg och form, ljud och ljus likställer jag med
känslomässiga tillstånd; fysiska som psykiska. När jag började studera vid Malmstens
hade jag sällan funderat kring objekts praktiska funktionalitet, än mindre byggt en
funktionell möbel. Mitt förhållande till design är förstås präglat av mitt förhållande till
konsten.
Under min tid på Malmstens har jag fördjupat mig i designens metoder för uttryck. Jag
har lärt mig ett tydligt angreppssätt för hur designmetodikens faser leder till resultat och
jag har tillgodogjort mig tekniska och materiella kunskaper för att kunna nå dit.
Jag har ofta, om inte alltid, hamnat i gränslandet mellan den konstnärliga processen och
designprocessen, och funnit nöje och självutveckling i ett, vad designvärlden kallar,
”konceptuellt” angreppssätt. Det som slår mig nu, på sluttampen av min sista termin, är
att det som genomgående intresserat mig är objektet som gränsland mellan konst och
design. Jag finner nöje i strävan att tillgodose och tydliggöra funktioner i ett brett
spektra, från fysiska till själsliga, och jag har allra roligast i min process när de objekt jag
formger är något svåra att identifiera eller titulera.
När jag ser tillbaka på de objekt jag skapat under utbildningen ser jag en återkommande
strävan att röra mig bakom ytan, att ge föremål mer innebörd än vad designen
traditionellt sätt eftersträvar. Jag har sökt sinnlighet och mening, kommunikation och
budskap. Jag är en tänkare, och än mer en kännare, surrealismens och psykodynamikens
teorier är ständig närvarande i min skapandeprocess som teman för inspiration och
angreppssätt. Kopplingen mellan kropp och intellekt och relationen mellan medvetenhet
och undermedvetenhet intresserar mig och ger avtryck i min formgivning.

I det här arbetet gör jag ett försök att tydliggöra den tankeverksamhet som sker parallellt
med den fysiska formgivningsprocessen, för att lyfta fram vad som för mitt arbete
framåt. Jag kliver in i ett arbete där jag omfamnar och tydliggör konstens, psykologins
och filosofins betydelse för mig i min designprocess. Med hjälp och inspiration från Mark
Rothko fortsätter jag att utforska gränslandet mellan konst och design. Genom att
studera och analysera hans konstnärskap kommer jag närmare mitt eget förhållningssätt
till skapande.
Tack till mamma, Alessandra och Kersti för kritik och förtroende!
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1. Inledning
Med Mark Rothko som inspirationskälla och imaginär uppdragsgivare vill jag formge en
möbel i hans anda. Likt Gerrit Rietvelds Red and Blue Chair är tydligt kopplad till Piet
Mondrians målningar, vill jag göra en översättning från Mark Rothkos målningar till min
design.
a. Bakgrund
I mitt arbete med design har jag alltid tänkt att jag är intresserad av att påverka
människor. När jag sökte till utbildningen minns jag att jag skämtsamt skrev att jag ville
rädda världen. Senare har jag tagit fasta på formuleringen design är ett verktyg för att
värna om människan1.

Med en återkommande vilja att kommunicera och påverka människor på ett djupare plan
har jag intresserat mig för hur det sker genom färg och form. Det har handlat om
psykologi, pedagogik och humanism; det har handlat om att berätta historier och att ge
objekt en ytterligare dimension.
Mark Rothko tillhör vad man kallar de abstrakta expressionisterna, en stilbildning som
fokuserade på verkets aura2 och eftersträvade betraktarens möjlighet att gå in i, och
upptäcka, sig själv.3 Mark Rothko dedikerade sitt liv åt att finna ett sätt att kommunicera

sinnlighet och känsla genom måleri, och han hävdade till slut att han bemästrade det så
pass att han kunde försätta betraktaren i tårar.4
När jag först upptäckte Mark Rothkos målningar lockades jag av de klara färgerna och
det starka uttrycket. Jag fascinerades av hur något till synes så enkelt kan frambringa så
komplexa känslor och intensitet. Jag har alltid lockats av det enkla uttrycket, idén om att
kunna koka ner innehållet till dess essens. Det är något jag strävar efter i min egen
formgivning. I Rothkos färgfält upplever jag dramatik, närvaro och tydlighet, materialitet
och fysik; något väldigt konkret.

1

Uttrycket blev först presenterat för mig av Leo Johansson, universitetslektor, Malmstens.
Med aura menas här verkets sinnliga påverkan, dess energi.
3
Robert C. Hobbs, ”Early Abstract Expressionism and Surrealism”, Art Journal, Winter 1985, s.299, 302.
4
"Mark Rothko | MoMA." https://www.moma.org/artists/5047. Hämtad 13 Apr. 2017.
2
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Detta är tankar jag haft om Rothkos konst utan att veta särskilt mycket om honom. Det är
min initiala tolkning och det som väckt mitt intresse. I min mening har han nära på
bemästrat konsten att kommunicera genom färg och form, vilket leder mig tillbaka där
jag började; i min egen strävan att ge objektet en känslomässig innebörd och mening för
individen.
b. Syfte och mål
Mitt arbete handlar i stort om att finna tydlighet i min egen designprocess i relation till
min konstnärliga grund. Att reda i vad som är viktigt för mig i min process och i mitt
resultat. Ett mål är att få förståelse för vad det är i Mark Rothkos konstnärskap som
engagerar mig, och hur han åstadkommer det. Ett annat är att ta åt mig av hans kunskap
och skapa ett objekt som förmedlar hans kunskap vidare. Ett tredje är att hitta kärnan i
allt detta, att få djupare förståelse för hur känslor tar sitt uttryck i färg och form.
c. Frågeställningar
Hur kan den konstnärliga forskningen vara vägledande i en designprocess?
Vilka medel använder Mark Rothko för att komma åt sinnlighet och känsla och hur kan
jag lära av dem?
Hur kan målning bli möbel och vilka aspekter bör jag ha i åtanke vid en sådan
översättning?
d. Metod och Struktur
Genom observation, litteratur och studiebesök analyserar jag Mark Rothkos arbetssätt
och verk. I nästa steg återskapar jag ett av hans verk för att få ytterligare insikter om
hans tillvägagångssätt, så kallat learning by doing, samt experimenterar med hans
måleritekniker. I det slutliga skedet av processen börjar översättningen till
tredimensionell form; där målningen blir möbel. Parallellt med allt detta pågår en
reflektion och en diskussion med mig själv för att komma till insikt kring mina nya
lärdomar och mitt eget skapande.

2
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“There is no such thing as a good
painting about nothing.”
-

5

Mark Rothko

5

"NGA | Mark Rothko|introduction 1 - National Gallery of Art." https://www.nga.gov/feature/rothko/intro1.shtm.
Hämtad 13 Apr. 2017.
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2. Research
a. Den abstrakta expressionismen
Den abstrakta expressionismen tar form i U.S.A. under 1940-talet och sätter för första
gången New York på kartan för den internationella konstscenen.6 Jackson Pollock,
Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, Barnett Newman och Mark Rothko är några av de
konstnärer som räknas hit. Termen, och förhållningssättet, kom dock till uttryck redan
under början på 1900-talet genom Vasilij Kandinskys verk och tankar. Vasilij Kandinsky är
en vägledare och pionjär för den abstrakta expressionismen genom sina idéer om hur
färg och form talade sitt eget språk, obundet från det föreställande måleriet.
“Med ‘skönt’ menas självfallet inte den yttre, eller ens inre, moral som tillämpas i vanligt umgänge, utan allt
som berikar och förädlar själen – även det mest omärkliga, det mest abstrakta. Därför är, för måleriets
vidkommande t.e.x., varje färg skön för det inre, eftersom varje färg framkallar en själsvibration – och varje
vibration berikar själen. Därför kan också allt vara skönt för det inre, hur ‘fult det än är i yttre avseende. Så är
det i konsten och så är det i livet.” 7

Fig 1. Vasilij Kandinsky, Composition VII, 1913.

6
7

"Mark Rothko - National Gallery of Art." Hämtad 24 Apr. 2017.
Vasilij Kandinsky, “Om det andliga i konsten, Vinga press 1984, sid 127.
4
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Så uttalar sig Kandinsky år 1911 i sin bok Om det andliga i konsten, och banar därmed
väg för ett nytt synsätt på färgens och formens värde för uttrycket; ett ifrågasättande av
konstens tidigare hållning som föreställande och dekorativ.
Ändå kom uttrycket abstrakt expressionism helt att associeras med den så kallade New
Yorkskolan, där samtliga konstnärer var amerikanska medborgare verksamma i New
York. Den abstrakta expressionismen innefattar flera former av måleri: action painting,
color field painting och

gestural painting. Konstnärernas individuella stil skiljer sig

ganska mycket åt, men gemensamt för dem, och anledningen till att man kan gruppera
dem, är konstnärernas angreppssätt, filosofi och avsikt. I detta avseende är tiden och
platsen mycket avgörande. De amerikanska konstnärerna i New York strävade efter en
uttrycksform närmare människan än vad man enligt gruppen tidigare åstadkommit. De
såg ett behov i att återknyta människan till sig själv, till sitt inre, till sitt undermedvetna
och arkaiska8 jag. Flera aspekter och händelser spelade in i varför denna strävan blev
aktuell.
New Yorkskolans rörelse präglades oerhört av det andra världskriget, och var en av
anledningarna till varför man ville blicka bakåt i människans kultur till det ursprungliga
och mindre tillrättalagda eller komplicerade. Man ansåg att vetenskapens framfart
påverkade människan till det sämre och att den vetenskapliga normen till viss del låg
som grund för kriget. Man kopplade biologin till nazismen och teknologin till krigets
vapen och ställde sig därför kritisk inför den nya vetenskapliga normen.9
Det var antagligen av betydelse att många av de abstrakta expressionisterna hade judiskt
påbrå och därför påverkades av kriget på ett än mer existentiellt sätt genom sin
personliga upplevelse av förföljelse eller orättvis behandling.
Denna norm togs också i uttryck på andra sätt då de abstrakta expressionisterna på håll
betraktade hur den europeiska kulturvärlden delade in konstnärer och verk i fack och
ismer som surrealism, kubism, modernism och så vidare. De uppmärksammade en
utbredd akademisering av konsten, vilken de ställde sig emot. Istället ville de frigöra
konsten från dess akademisering och närma sig ett förhållningssätt i mer direkt relation

8
9

Med arkaisk menas ursprunglig, primitiv.
Robert C. Hobbs, ”Early Abstract Expressionism and Surrealism”, Art Journal, 1985.
5
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mellan konstnär och betraktare. I utvecklingen av detta strävade man efter en upplevelse
bortom association och symbolik.10
New Yorkgruppens gemensamma vision utvecklades som mest under och efter kriget.
Deras gemensamma strävan låg i att återta människans individuella tro och intuition
eftersom man ansåg att människan blivit alltmer alienerad från sin omgivning och sig
själva, mindre i kontakt med självet. Istället för att vända sig till vetenskapen fann de
stöd för sina teorier i psykologin och filosofin, där de kunde hitta nya grundstenar för sitt
arbetssätt.
“The abstract expressionists in the 1940s were concerned less with clinically examining the mind than learning
to play their hunches. Their exploits represents real attempts to trust themselves, to see if the seeds of culture
were buried within them…” 11

Med inspiration från surrealismen och Carl Jungs utvecklade teorier kring
psykodynamiken, vände de sig till mytologin och den arkaiska konsten för inspiration. De
sökte ett uttryckssätt som kunde kommunicera människans mest primitiva sidor. Jungs
idéer om allmängiltiga känslomässiga tillstånd och ett kollektiv undermedvet var en viktig
utgångspunkt och inspirationskälla. Även psykodynamikens grundläggande syn på
kopplingen mellan kropp och själ blev en viktig grund.
Förutom utvecklingen av den abstraherade och mer primitiva formen blev också
processen under vilken konsten blev till viktig i sig. I strävan att nå det humana och
allmänna blev handens närvaro och det spontana inslaget viktig för somliga, medan
andra arbetade mer förutbestämt. Gemensamt hade de en idé om att konstnärens eget
inre kunde spegla det universella.12

10

Hobbs, 1985
Hobbs, 1985, sid 300.
12
"Abstract Expressionism | Essay | Heilbrunn Timeline of Art History ...."
http://www.metmuseum.org/toah/hd/abex/hd_abex.htm. Hämtad 24 Apr. 2017.
11
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Fig 2. Porträtt av New York-gruppen i Life magazine.
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Fig 3. Jackson Pollock i arbete.

Jackson Pollock, som anses vara en av de mest inflytelserika personerna för den
abstrakta expressionismens mediala och publika utveckling, fokuserade sitt arbete kring
den spontana och undermedvetna handlingens kraft genom sin droppande och
stänkande teknik. Han hävdade att målningen levde sitt eget liv, men att den samtidigt
också var en förlängning av konstnären själv. Den nya tekniken att stänka färg på duken
var banbrytande på så sätt att vem som helst kunde måla som honom, en humanistisk
aspekt.
It doesn't make much difference how the paint is put on as long as something has been said. Technique is just
a means of arriving at a statement.13

Barnett Newman, som arbetade nära Mark Rothko både i uttryck och idé, arbetade på ett
mer förutbestämt sätt. Han strävade efter att uppnå en känsla av närvaro och lokalitet
genom sina målningar. Han beskriver sitt abstrakta färgfältsmåleri som ett slags
undersökande av tid eftersom konstverkens storlek och abstrakta form gör dig medveten
om dig själv i relation till verket och rummet.

13

"Jackson Pollock Biography, Art, and Analysis of Works | The Art Story."
http://www.theartstory.org/artist-pollock-jackson.htm. Hämtad 23 Apr. 2017.
8
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Fig 4. Barnett Newmans “Cathedra Magna”.
“...I hope that my painting has the impact of giving someone, as it did for me, the feeling of his own totality, of
his own separateness, of his own individuality, and at the same time of his own connection to others, who are
also separate.”14

I juni 1943 skriver Adolph Gottlieb, Barnett Newman och Mark Rothko ett brev till The
New York Times efter att konstkritikern Edward Alden Jewell uttryckt sig uppenbart
förbryllad och oförstående kring deras konst. Jewell erbjuder dem plats i hans kolumn
mot att de klargör sitt arbete för honom och läsarna. De tre konstnärerna svarar ödmjukt
att konsten inte går att förklara, utan måste upplevas, men delar med sig av några
punkter gällande deras estetiska övertygelse, som lyder följande:

14

Rosenberg, Harold. “Barnett Newman”, Harry N Abrams inc publishers, New York 1978, sid 11.

9

Research: Rothko

Solith af Malmborg

Malmstens, Vårterminen 2017

“1. To us art is an adventure into an unknown world, which can be
explored only by those willing to take the risks.
2. This world of the imagination is fancy-free and violently opposed to
common sense.
3. It is our function as artists to make the spectator see the world our
way not his way.
4. We favour the simple expression of the complex thought. We are for
the large shape because it has the impact of the unequivocal. We wish
to reassert the picture plane. We are for flat forms because they
destroy illusion and reveal truth.
5. It is a widely accepted notion among painters that it does not matter
what one paints as long as it is well painted, This is the essence of
academicism. There is no such thing as a good painting about nothing.
We assert that the subject is crucial and only that subject-matter is
valid which is tragic and timeless. That is why we profess spiritual
kinship with primitive and archaic art.” 15

15

Charles Harrison & Paul Wood, “Art in theory – an anthology of changing ideas”, Blackwell 1992, sid 562-563.
10
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De fem ovanstående punkterna sammanfattar väl konstnärernas gemensamma
förhållningssätt där de frigör sig både från konstens föreställande form och dess
dekorativa roll. I sökandet efter det arkaiska finns inget regelverk för vad som är rätt eller
fel, det finns heller inget egenvärde i skönhet. Allt handlar om att nå och relatera till
människor emotionellt, på ett så djupt plan som möjligt, och enligt dem ligger
människans natur knappast nära det dekorativa eller sköna, det handlar om något helt
annat.

11

Research: Rothko

Solith af Malmborg

Malmstens, Vårterminen 2017

Reflektion
Det är inte meningen att man ska närma sig vissa ämnen för snabbt, eller för
snart, tänker jag, och det är skillnad på att veta och att förstå. Det ämne jag
har valt är stort, och ju mer jag lär mig desto större blir det, desto mindre
tycker jag att jag kan. Det är en intressant utveckling att stå inför. Det är en
utveckling som går taktfast framåt, men med insikter som breddar och grenar
vägen snarare än smalnar av den.
Detta gör mig medveten om tidens och distansens nödvändighet för
skapandets mognad. En paradox i relation till ett tio veckor långt
examensarbete, men det är något jag alltid återkommer till; jag behöver tid att
vegetera för att kunna skapa framgångsrikt. Processen sker lika mycket i vilan
som i det aktiva arbetet, och jag behöver både den aktiva och den inaktiva
reflektionen för att komma framåt. Planlöst arbete måste

varvas med

planlagt.
På många sätt påminner det om hur de abstrakta expressionisterna tror på det
undermedvetna som kreativt geni och absolut musa. För mig handlar det dock
om hur kunskaperna internaliseras och intar kroppen i en ny form; den
intuitiva processen är lika kunskapsbaserad som den medvetna.
Det är intressant och viktigt att se hur arbetssätt utvecklas över tid och
byggstenar plockas upp längs vägen, att lära sig om sin historia och fördjupa
sig i konstnärernas vägar känns både inspirerande och lugnande. En brokig
väg är en intressant väg, och jag liksom de påverkas av min omgivning och
min historia och kan på sätt och vis vila i det. Allt sker inte nu.

12
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b. Färgens språk
Grundläggande för hur de abstrakta expressionisterna såg på färgen var att den talade
sitt eget språk och att den talar till oss med samma fysiska kraft som vilket stimuli som
helst. Cripstopher Rothko, Mark Rothkos son, och många andra med honom, jämför
färgen med toner; en gäll färg gör ont för ögat precis på samma sätt som en gäll ton gör
ont för örat, och att kombinera färger kan liknas vid att slå an ackord.16 Med detta sagt
betyder det att färger, precis som toner, förändras i relation till varandra, inte bara i hur vi
perceptuellt uppfattar dem utan också hur vi känslomässigt relaterar till dem.
Ett antagande man måste göra när man väljer färgen som språk för emotioner, vilket
Rothko gjorde, är att kropp, psyke och själ måste uppfattas som en enhet; en viktig
hållning hos de abstrakta expressionisterna, som baseras på Freuds och Jungs
psykodynamiska teorier.
Vasilij Kandinsky beskriver färgens påverkan i två steg där den ena är fysisk och den
andra är psykisk. Han liknar den första, fysiska påverkan, med den gastronomiska
upplevelsen av smak. Det är en njutning eller en avsmak som upplevs men också snart
avtar och lämnar kroppen och medvetandet. Han menar att den fysiska påverkan av
färgen är av mer ytlig karaktär. Han tar som exempel att denna typ av färgpåverkan kan
hittas i konstverk av mer dekorativ karaktär.17
Den psykiska påverkan å andra sidan menar han frambringar själsliga vibrationer18. Det är
en upplevelse som når oss på ett djupare plan än den ytliga, som ligger kvar både i kropp
och själ och fyller oss med emotion. Han tar upp betydelsen av färgens association men
slår också undan påståendet om att detta skulle vara det enda svaret på hur vi reagerar
med färg. Man kan alltså inte förenkla färgens påverkan och säga att ljust gul upplevs
sur eftersom den påminner oss om citroner.
Kandinsky hävdar också att upplevelsen av färgen är bunden till individen där den
personliga utvecklingen är avgörande, och tar upp exempel på hur vissa människor har
ett mer utvecklat språk för färg än andra. Han nämner bland annat att det finns de
personer som upplever i färg parallellt med andra sinnesintryck; de kan till exempel
16

Saint Louis Art Museum."Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 8 Sep. 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=7QpVRH6WUkY. Hämtad 24 Apr. 2017.
17
Kandinsky, “Om det andliga i konsten”, 1984
18
Kandinsky, “Om det andliga i konsten”, 1984, sid 122.
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smaka blått eller höra rött. En indikation på att den själsligt, eller konstnärligt utvecklade,
kan uppleva vägar för färgens språk som andra ser förbi.
Idag finns mer utvecklad kunskap om färgens inverkan på oss och forskning som stärker
Kandinskys påstående om att vissa människor har ett mer avancerat färgspråk än andra.
Synestesi är den term som beskriver tillståndet när man kopplar ihop andra sinnesintryck
med upplevelsen av färg.19
I Johann Wolfgang von Goethes färgteorier betonar han ljusets och mörkrets betydelse
för färgen. I sina studier upptäcker han att andelen ljus helt kan förändra vår uppfattning
av färg.20 Enkelt förklarat kan man föreställa sig hur starkt ljus under en sommardag
erbjuder oss ett färgspektra med stora kontraster, medan ett dimmigt, diffust ljus en
gråmulen dag ger ett mer likriktat färgspektra där färgerna kan tyckas fadda.
En annan viktig upptäckt som Goethe gör är färgernas kontrastverkan och
komplementfärger. Han finner att ögat själv producerar motsatsfärgen till den färg den
exponeras för.
“The eye creates freedom for itself by producing the opposite of that which is forced upon it, creating in this
way a satisfying whole.” 21

I Rothkos verk är det tydligt att det ligger mycket teori bakom hur färgen används. Vid
den här tiden fanns mycket vetenskaplig grund för hur perceptionen av färg fungerar
samt mycket måleriteknisk grund att luta sig tillbaka på. Tekniken i Rothkos klassiska
verk är således mycket medveten och tydligt framförd. Bakom den enkla formen finns en
mycket tydlig intention och ett strukturerat sätt. Rothko har, tillsammans med bland
annat Rembrandt och William Turner, en tydlig teknik för att ge färgen ett inre ljus, så
kallat inner light. 22

19

"UK Synaesthesia Association." http://www.uksynaesthesia.com/. Hämtad 24 Maj 2017.
 Sällström, Pehr. "Goethe's Theory of Colours, Part 1 - YouTube." 10 Jun. 2013,
https://www.youtube.com/watch?v=QnfVlENcHbU. Hämtad 12 Maj 2017.
21
Sällström, Pehr. “Goethe's Theory of Colours, Part 2 - YouTube." 13 Jun. 2013,
https://www.youtube.com/watch?v=C6MI0FG8Pc4. Hämtad 12 Maj 2017.
22
Cage, John. “Rothko – Color as subject”. I Mark Rothko, Jeffrey Weiss (red.), 247-263. Yale University Press, 1998.
20
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“To an unusal range of hues – sometime contrasting, sometimes closely assimilated – Rothko added lightness
or darkness, translucency or opacity, high or low saturation, smooth or brushy textures, ‘warmth’ or ‘coolness’,
contrasts of color area, sharp or soft edges, and above all the creation of scarcely definable tones in depth by
the layering of several paints. In this last respect Rothko was almost alone among his contemporaries, and he
defined his objective as the creation of ‘inner light’.”23

Rothko uttalar sig inte mycket om färgernas symbolism eller deras associativa kraft. Om
det betyder att han inte ansåg det viktigt kan man bara spekulera i, men mycket tyder på
att han utgått från sig själv i sitt skapande och sin egen känslostyrning i valet av
färganvändning, både i sin singularitet och i kombinationen färger emellan. Rothkos verk
handlar inte så mycket om färgerna i sig utan hur de används i handlag, andel och
komposition.24
“Rothko claims that he is no ‘colorist’, and that if we regard him as such we miss the point of his art. Yet it is
hardly a secret that color is his sole medium.” 25

Hans handlag och teknik är också det som i tydligast mening skiljer sig från andra
koloristers verk. I jämförelse med exempelvis Barnett Newman, Piet Mondrian eller Olle
Baertling lägger Rothko större vikt vid färgernas interaktion genom skiktbildning: att måla
i lager, och med vilket temperament de möts: alltså handlaget i färgernas gräns.
Rothkos son Christopher Rothko, som ägnat en stor del av sin egen karriär åt att studera
sin fars konstnärskap, uttalar sig under en föreläsning på Saint Louis Art Museum om
vikten av sättet som Rothko använder färgen och måleriet. Han säger bland annat att det
inte finns några svartvita tavlor bland Rothkos verk, eftersom ingen människa är
monokrom och ingen levande företeelse kan vara onyanserad. Han betonar också vikten
av det irreguljära i handlaget; “the quiet prescence of imperfection”26, som en viktig
anledning till varför vi kan relatera till Rothkos konst.

23

Cage. “Rothko – Color as subject”, sid 249, 1998
Cage. “Rothko – Color as subject”, 1998
25
Cage. “Rothko – Color as subject”, sid 247, 1998
26
Saint Louis Art Museum. "Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 8 Sep. 2014. Hämtad 24 apr. 2017.
24
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Reflektion
Jag har alltid varit intresserad färg och har i mina vuxna år upplevt att färgen
får alldeles för liten roll i formgivningen. Jag kan inte skilja formen från
färgen, och anser inte att man bör göra det. Färgen påverkar upplevelsen av
objektet, både i det ytligt fysiska, och på det djupare emotionella planet.
I en fortsättning på den diskussionen är jag ganska litet intresserad av
skönhet och dekoration egentligen. Jag upplever att jag när jag färgsätter
snarare letar efter en särskild känsla, ett ackord, en fysisk vibration av något
slag. Jag resonerar sällan bara i termer av vilka färger som är snygga ihop.
Jag snarare söker efter de kombinationer där färgerna tänder varandra; skapar
rörelse och vibration.
Kanske är det inte av oviktighet att jag i och med detta arbete upptäckt att jag
har synestesi. Det kan kanske förklara vissa aspekter av mitt intresse för färg
eller min förmåga att reagera fysiskt på den, som en slags musikalitet fast för
färg; färggehör?
Frågan har kommit upp och diskuterats förut; hur jag associerar med färg,
men jag har aldrig förr läst på om det och kunnat konstatera att jag känner
igen mig.
Den typen av känslighet kan också förklara varför jag är ovillig att skilja kropp
från psyke och olika sinnesintryck från varandra.
Jag blir alltmer medveten om att det är Rothkos måleriteknik som intresserar
mig mest. Självklart är det tankarna och motiven bakom, men det är i
penselföringen som jag känner att vi möts. I dubbel mening; jag delar hans idé
om varför den ska se ut som den gör, och den talar också direkt till mig
känslomässigt på det sätt den ämnar att göra; rent kroppsligt.
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Jag vet inte vad jag fått den idén från från början, men jag lever i den totala
övertygelsen om att människan lättare relaterar till oregelbundenhet. Jag tror
att vi mår bättre av den imperfekta ytan än av den perfekta. Även om vi ofta
försöker finna ordning i kaoset, har jag närmast en övertro till kaosets
betydelse. Om den moderna och industriella designen tänker jag mycket. När
det kommer till den perfekta massproducerade ytan frågar jag mig varför
människan är så elak mot sig själv att hon eftersträvar perfektion i objekten
omkring sig samtidigt som vi med säkerhet vet att något perfekt inte existerar
i människans natur. Vår strävan efter släta ytor och jämn färg får mig att
tänka att vi föraktar oss själva, och jag undrar när vi lärde oss att vi skulle
göra det?
Därför är det skönt att möta någon som tänker lite mer som jag. För mig blir
Rothkos målningar genom sin oregelbundenhet ett uttryck för humanism. Idén
om hur man kommer åt det kollektiva psyket verkar vi dela.

17
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“We spent most of the afternoon in the huge studio listening to Mozart
and talking casually. On the coffee table was an open book on
Shakespeare. He told me he had left Mell and talked about his
depression. Mark recited his various troubles yet seemed content with
himself. He had had a good summer, not at the beginning but good
after a while. He had beaten out a severe depression and after a
difficult time was able to work well in Provincetown. At first he’d been
given an antidepressant that tasted “brassy” and hadn’t entirely
relieved him so he went to another doctor, who had added or
subtracted a pill, and thereafter he felt relief and could work. He’d had
a prolific several months painting a flood of acrylic on paper. He said
they had some to hundreds of paintings that summer and afterwards.
He was in a period of wonderful productivity. It was a fine afternoon.” 27

27

Waldman, Diane. "Mark Rothko”. Thames and Hudson, London, 1978, sid 14.
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c. Mark Rothko
i.

Personen

Mark Rothko anländer till U.S.A. som politisk flykting vid tio års ålder tillsammans med
sin mamma och äldre syster. Hans pojknamn är Marcus Rothkowitz och han är rysk jude.
Familjen tar sig till Portland där Rothkos far och två äldre bröder redan bor och lever sen
några år tillbaka. Rothkos far anlände tidigare än de resterande familjemedlemmarna för
att kunna förse familjen med någorlunda trygghet innan han sedan sände efter sina
familjemedlemmar, en i taget.28
Livet för judar var svårt i Ryssland och Rothkos far var övertygad om att familjen skulle få
ett bättre liv i U.S.A. I Ryssland skedde kvotering av judar på utbildningarna där bara ett
visst antal fick platser på high school och college, och Rothkos far ämnade ge sina barn
bättre förutsättningar än så.
Familjen Rothkowitz lämnade alltså Ryssland för möjligheterna i U.S.A. När hela familjen
återförenats tog det dock bara några månader innan deras far dog, vilket ledde till att
barnen istället för att fortsätta sina utbildningar, var tvungna att gå i arbete. Mark Rothko,
som bara var dryga tio år, fick dock fortsätta skola sig, men arbetade bland annat som
tidningsbud och springpojke vid sidan om.
Rothko var mycket flitig och intelligent elev och tog sig genom grundskola till high school
vidare genom stipendium till Yale University. Han intresserade sig framförallt för litteratur
och samhälle, gick på konstklasser vid sidan om skolan, och var dessutom självlärd
pianist och mandolinist. Enligt hans kurskamrater hade han lätt för sig och lade inte mer
energi än vad han behövde på det han inte tyckte var roligt.
Rothko verkade dock inte ta så lättsamt på sin studietid som hans studiekamrater
antydde. I själva verket var Yale University inte särskilt vänligt för judar och Rothko
verkade både hamna i och välja utanförskap. Medan de andra studiekamraterna ägnade
sin fritid åt sport var Rothko mer intresserad av politik och skrivande. Han startade en
egen skoltidning, The Yale Saturday Evening Pest, där han skaffade sig utrymme att
uttrycka sin åsikter. Han riktade bland annat kritik och skepsis mot universitets oskrivna

28

 Waldman, Diane. "Mark Rothko”. Thames and Hudson, London, 1978, sid 14.
19

Research: Rothko

Solith af Malmborg

Malmstens, Vårterminen 2017

regler och ledare och uppmanade studenterna att låta sig tvivla på de rådande normerna.
29

Rothko hoppade av Yale efter ungefär ett och ett halvt år, utan examen, för att flytta till
New York och som han själv uttryckte det “wander around, bum about, starve a bit”.30
Det var först efter 1925 som Rothko bestämde sig för att han skulle bli målare. Innan
dess hade han närmat sig en karriär som ingenjör eller författare då han var både
intresserad och visade fallenhet för matematik och språk. Hans stora intresse för
litteratur och musik förde han dock på många sätt vidare i sin konst.
“I became a painter because I wanted to raise painting to the level of poignancy of music and poetry.”31

Rothko ingick i sitt första konstnärskollektiv år 1934 kallat The Ten. Gruppen var inte
särskilt lika i uttryckssätt utan hade intressant nog istället en gemenskap i att de var
första eller andra generationens immigranter, vilket betydde att deras gemensamma
strävan låg i att ta sig in i och etablera sig på den dåvarande konstscenen i en tid då judar
hade en negativ särställning i samhället.
Det var inte förrän vid 1940-talet som gruppen med de abstrakta expressionisterna
började formas och Rothko närmade sig de verk han idag är känd för. 32

29

Arts & Ideas at the JCCSF. "Exploring Mark Rothko with Annie Cohen-Solal, in ... - YouTube." 6 Maj. 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=Xzht_JHDrik. Hämtad 24 Maj. 2017.
30
Waldman. "Mark Rothko”. 1978, sid 22.
31
Waldman. "Mark Rothko”. 1978, sid 22..
32
Waldman. "Mark Rothko”. 1978.
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Fig 5. Underground Fantasy, ca 1940.

ii.

Verken

Mark Rothko rör sig i sin karriär från föreställande måleri mot en allt mer abstrakt form.
De verk han är mest känd för kallas för de “klassiska” och syftar på hans abstrakta
färgfältsmålningar i stor skala.
Rothkos aktiva konstnärskap sträcker sig från slutet på 1920-talet till hans död år 1970.
Han tar sig igenom olika faser med olika stilar, men har egentligen alltid samma mål: att
dra vårt fokus mot den inre världen. Hans konstnärliga gärning är av socialistisk karaktär
i den mening att den sker med människan i omtanke. En anledning till hans humanistiska
inställning till konsten skulle kunna vara hans egen barndoms orättvisor och det
anarkistiska förhållningssätt som det ledde till. 33
Rothkos tidiga verk porträtterar människor, men fokus är inte på personen i sig utan på
sinnestillståndet eller stämning runt denne. Ett återkommande motiv är livet i
tunnelbanan där människorna i bilden porträtteras med frånvaro och anonymitet. De bär
en slags avhumaniserad karaktär som man menar är ett uttryck för den inställning som
Rothko, och många andra konstnärer under samma tid, hade till den industriella

33
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utvecklingen som skedde i västvärlden. Den moderna nya tunnelbanan var bekymrande
tyst och icke-kommunikativ trots det stora antalet människor, vilket hade en
desorienterande och ångestfylld effekt. 34
Rothko hade även en surrealistiskt period. Den var kort men kanske nödvändig för att han
skulle hitta sin slutgiltiga form. Den surrealistiska rörelsens genombrott innebar ett nytt
angreppssätt och nya tankar i konstvärlden och gav människan en ytterligare dimension
och komplexitet genom betydelsen av det undermedvetna, vår inre vilja och vår
drömvärld. Dessa var några av de idéer som Rothko delade med surrealisterna, men i
mognaden av sitt eget konstnärskap började han även ifrågasätta mycket av de
surrealistiska teorierna.
Det var efter hans surrealistiska period som Rothko bestämde sig för att pausa sitt måleri
för att under en tid ägna sig åt filosofi och psykologi. Ett helt år ägnade han åt att läsa
och skriva, och under tiden förblev målarduken tom. Rothko fördjupade sig bland annat i
texter av Friedrich Nietzsche och Ludwig Wittgenstein. När han återigen närmade sig
målarduken uppstod den form vi känner som Rothkos klassiska. Från och med då vigde
han sig åt den kvadratiska formen och färgen som enrådigt språk.35
“I adhere to the material reality of the world and the substance of things. I merely enlarge the extent of this
reality, extending to its coequal attributes with experience in our more familiar environment. I insist upon the
equal existence of the world engendered in the mind and the world engendered by God outside of it. If I have
faltered in the use of familiar objects, it is because I refuse to mutilate their appearance for the sake of an
action which they are too old to serve; or for which, perhaps, they had never been intended.
I quarrel with surrealists and asbtract art only as one quarrels with his father and mother: recognizing the
inevitability and function of my roots, but insistent upon my dissension: I, being both they, and an integral
completely independent of them.”36

Från sena 1940-talet till dess att han dog år 1970, ägnade han sitt konstnärskap åt att
undersöka, som han själv uttryckte det; “the simple expression of the complex thought”37.
Genom abstrakta kompositioner av färgfält närmade han sig människans känslomässiga
och psykologiska komplexitet. Han fascinerades av de basala och humana emotionerna
som tycktes universella, men samtidigt komplexa och svåra att definiera.

34
35
36
37
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“Often, towards nightfall, there’s a feeling in the air of mystery, threat, frustration—all of these at once. I would
like my paintings to have the quality of such moments.”38

“For art to me is an anecdote of the spirit, and the only means of making concrete the purpose of its varied
quickness and stillness.” 39

Rothko kallade sina verk för “dramas”, där han menade att formerna och färgerna
tillsammans bildade ett skådespel som skedde i interaktion mellan varandra och varje
aktör bar på sitt unika värde för helheten.40

38

"Mark Rothko. No. 16 (Red, Brown, and Black). 1958 | MoMA."
https://www.moma.org/collection/works/78485?locale=en. Hämtad 24 apr. 2017.
39
Waldman. "Mark Rothko”. 1978, sid 49.
40
Saint Louis Art Museum. "Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 2014.
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Fig 6. “Black in Deep Red”, 1957.

“This is what it feels like to feel this way” 41
– Christopher Rothko

41

Saint Louis Art Museum. "Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 2014.
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Rothkos strävan var att genom sina verk tala direkt till det inre, till det känslomässiga och
undermedvetna. Därför var det naturligt, om inte nödvändigt, att frigöra målningarna från
föreställande objekt. På detta sätt kunde han åstadkomma en närvaro som symboler och
fysiska referenser inte tillät. Genom att arbeta strikt med förhållandet mellan färgernas
nyans, djup och andel hävdade Rothko att han avslöjade en högre filosofisk sanning där
målningarna representerade människans fundamentala känslomässiga natur. Verken
skulle upplevas, inte betraktas, än mindre dissekeras av intellektet. 42
Rothko vidhöll också konstens individuella upplevelse och verkets uppgift som
kommunikatör mellan konstnär och betraktare. Han insåg att konstens intryck på
publiken skulle variera och att många helt skulle förbise meningen med hans konst.
“A picture lives by companionship, expanding and quickening in the eyes of the sensitive observer. I dies by the
same token. It is therefore a risky act to send it out into the world. How often it must be impaired by the eyes
of the unfeeling and the cruelty of the impotent who would extend their affliction universally!” 43

Rothko hade även tydliga idéer om verkens skala och hur de skulle presenteras. Han
målade på duk som var bredare och större än en människa för att ge betraktaren en
upplevelse av att vara inne i konstverket snarare än stå framför det, betraktandes. Han
utvecklade även dessa tankar till hur verken skulle hängas, i vilket ljus och i vilken
kontext.
“In their singularity and fullness, Rothko’s works tend to live uncomfortably on the wall next to paintings by
other artists (something that Rothko knew); they are most at home when installed alone or in monographs
group. This quality insinuates that the work is hermetic, an impression that can be usefully dispelled.” 44

Rothkos död var inte bara en tragisk bortgång av en stor konstnär, det blev också en
symbol för slutet av en konstnärlig era och början på en annan. De abstrakta
expressionisterna, och framförallt Rothko, gjorde liten skillnad mellan jaget och verket –
verket var tydligt kopplat till självet, där den egna kroppen och det egna psyket var källan
till inspiration. En åskådning som med Rothkos död tydligt avtog och det blev istället
viktigt för konstnären att distansera sig till verket. Förenklat uttryckt skulle man kunna
säga att konsten går från att vara mycket känslomässig till mer intellektualiserad. 45
42

"Mark Rothko - National Gallery of Art." https://www.nga.gov/feature/rothko/. Hämtad 24 apr. 2017.
Waldman. "Mark Rothko”. 1978, sid 63
44
Weiss, Jeffrey. “Rothko’s Unknown Space”. I Mark Rothko, Jeffrey Weiss (red.), 303-329. Yale University Press, 1998.
45
Waldman. "Mark Rothko”. 1978.
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“There is no external world here, no scene to grasp on
to, no frame of reference. The surface seems so void of
content, of action, of narrative, ultimately of any cues
that would tie them concretely to the world of
objects.Yet these paintings are not voids.” 46
– Christopher Rothko

46

Saint Louis Art Museum. "Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 2014
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Reflektion
Ju mer jag läser om Rothko desto mer växer min vördnad. Jag kan känna mig
liten och oviktig i relation till honom, men å andra sidan ge mig själv frihet i
rollen som lärling. Jag försöker att se mig själv som den modige
praktikanten eller den egensinnige lärlingen, vördnadsfull men också idéfylld.
Det är inte meningen att jag ska återskapa, det är meningen att jag ska
inspireras och ta hjälp av historien för att skapa något som är nytt för mig.
Rothko var begåvad och kunnig på mycket och för mig förklarar det varför
han till slut väljer konstnärskapet som yrke. För mig är konst det svåraste
man kan syssla med, och emotion det svåraste att bemästra. Jag tänker att
Rothko är i stort behov av utmaning, och i den längtan kan jag känna igen
mig. Konst för mig är ett språk som tydligt erbjuder mängder av grenar och
rötter, konsten innebär ångesten att hela tiden välja. Det är en sorts frihet
som ger extremt ansvar; ansvar att utföra sin egen forskning, sin egen norm,
sin egen lag, bortom rätt eller fel.
Det ser förstås väldigt olika i ut i hur man närmar sig konsten, men jag tänker
att det förhållningssätt som Rothko tar innebär en ganska tung börda. Både
genom det val av språk och ämne han gör, men också genom det sätt som
tillhörde den dåvarande normen; nämligen att konstnären själv var subjekt.
Denna form av konst, den där kroppen, psyket, själen – allt är kopplat till
verket, speglar i stor mening hur jag ser på konst som begrepp, och vad jag
anser är sann konst.
För mig är Rothkos konstnärliga forskning en humanistisk gärning. Det är en
idé om konstens förmåga att värna om betraktaren; han vänder sig tydligt
utåt. Jag upplever en strävan efter att ge mänskligheten något de kan känna
igen sig i och tröstas av, en terapeutisk upplevelse.
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d. Möbel eller konstverk – ett gränsland
Jag har ingen ambition om att kunna svara på frågan om vad som är konst och vad som
är design, eller när objektet övergår från möbel till konst och var den gränsen går. Jag vill
snarare belysa hur svår den gränsen är att dra och hur tunn linjen är däremellan. Våra
ursprungliga definitioner anser jag är svåra att fortsätta argumentera för.
konst (egentligen ’kunnande’, ’färdighet’), kulturyttring vars utförande kräver särskild
kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell
anpassning till situation och avsikter.47
design (engelska, av latin desiʹgno ’avbilda’, ’framställa’), internationellt använd term för
formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och
miljöer.48

i.

Piet Mondrian och Gerrit Rietveld

Gerrit Rietveld räknas till en av designhistoriens mest lysande stjärnor. Som många andra
under samma tid rörde han sig fritt mellan möbler, arkitektur och inredning. I tillbakablick
kallas designers som Rietveld, Aalto eller Le Corbusier lössläppt för allkonstnärer där
definitionen av ordet tycks syfta på förmågan att formge över ett brett spektra, en slags
multibegåvning.
När vi ser tillbaka på konst och designhistorien kan vi se att de rör sig i parallella rum
men med gemensamma nämnare och influenser. Ett tydligt exempel på hur konst och
design tidigare har fusionerats är mötet mellan Gerrit Rietveld och Piet Mondrian. De var
samtida skapare med olika språk, Mondrian med måleriet som språk och Rietveld med
möbler och arkitektur som sitt, den ena kategoriserad konstnär den andre designer. De
ingick båda i stilbildningen som kallades De Stijl, eller neoplasticism, en hållning som
innebar förenklade, reducerade former, och en avgränsning till färganvändning av svart,
vitt och grundfärger.49 Neoplasticismen förhållningssätt till konsten författades av
Mondrian baserat på hans eget sätt att arbeta med måleri. Hans texter kom sedan att

47

"konst - Uppslagsverk - NE." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konst. Hämtad 23 Maj 2017.
"design - Uppslagsverk - NE - NE.se." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/design. Hämtad 23
Maj 2017.
49
"De Stijl Movement, Artists and Major Works | The Art Story." http://www.theartstory.org/movement-de-stijl.htm.
Hämtad 23 Maj. 2017.
48
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fungera som grundpelare för De Stijl, som rörde sig över ett bredare spektrum av
konstformer, däribland möbler. Mondrian själv beskriver det följande:
“As a pure representation of the human mind, art will express itself in an aesthetically purified, that is to say,
abstract form. The new plastic idea cannot therefore, take the form of a natural or concrete representation –
this new plastic idea will ignore the particulars of appearance, that is to say, natural form and colour. On the
contrary it should find its expression in the abstraction of form and colour, that is to say, in the straight line
and the clearly defined primary colour.”50

I exemplet nedan kan vi se hur Mondrians uttryck abstraheras över tid till det vi känner till
som Mondrians klassiska verk.

Fig 7. En evolution av Piet Mondrian.

Gerrit Rietvelds förmodligen mest kända verk, Red and Blue chair, är i allra högsta grad
en produkt av De Stijls gemensamma förhållningssätt för formgivning och stolen i sig
representerar nu rörelsens första tredimensionella verk.51

Även om det från början

främst var färgsättningen som symboliserade det neoplastiska förhållningssättet, kan
man hävda att formgivningen också talar samma språk. Hans intention om att göra
möbeln vänlig för massproduktion genom enkla former och standardiserade dimensioner
håller väl ihop med Mondrians abstraherande processer likt bilden ovan.
I fallet Mondrian och Rietveld ser vi exempel på hur samma filosofi tar olika form genom
olika språk. Det finns tydliga likheter i processen men resultaten indelas i helt olika
kategorier.
50

"Neo-plasticism – Art Term | Tate." http://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/neo-plasticism. Hämtad 23 Maj. 2017.
"Red and Blue Chair – 1918 – i Design." 18 Dec. 2015, http://www.idesign.wiki/red-and-blue-chair-1918/. Hämtad 23
Maj. 2017.
51
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Figur 7. Red and Blue Chair av Gerrit Rietveld.

30

Research: Rothko

Solith af Malmborg

Malmstens, Vårterminen 2017

Reflektion
I fallet med Rietveld och Mondrian blir de båda objekten, Rietvelds stol och
Mondrians målning, tydligt separerade och av eftervärlden uppfattas de helt
åtskilda. Rietveld gör aldrig anspråk på konstens värld; hans stol förblir ett
tydligt designobjekt.
Men hade det blivit känsligt om Rietvelds stol faktiskt hade gjort anspråk på
att vara ett konstverk? Det är allmänt känt att designers låter sig inspireras
av konsten, men deras objekt får aldrig överskrida den osynliga gränsen.
Jag resonerar så att konst är det som konstnären själv bestämmer är konst.
Vilket leder mig in på nästa fråga; vem får kalla sig konstnär?
När vi betraktar stora designers i deras efterliv kallas de plötsligt
allkonstnärer. Då har deras status höjts (för konstnär verkar fortfarande vara
en finare titel än designer) i och med att man fått ett grepp om deras yrkesliv
som helhet. Allkonstnär är visserligen inte samma ord som konstnär, men
visst gör det anspråk på konsten.
Varför behöver vi så tydligt skilja mellan vad som är konst och vad som är
design? Det handlar om makt och status, om konformitet och rädsla för
utanförskap.
I fråga om vem som är konstnär och vem som är designer likställer jag inte
utbildning med kunskap eller titel. Förr använde man oftare termen
autodidakt, och då med en positiv klang. Idag upplever jag en annorlunda
utveckling där ingen får kunna något om det inte står på papper, samtidigt
som den som har utbildning på papper inte nödvändigtvis har rätt kunskaper.
Rothko är ett exempel på en person med otroligt stora konstnärliga förmågor,
vilka till stor del är åstadkomna genom egen forskning. I tillbakablick
ifrågasätter vi inte att han är en konstnär, trots att han egentligen har väldigt
lite konstnärlig skolning.
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Till ämnet hör också att design fortfarande bär en klang av ytlighet i sin
innebörd, vilket ger konsten högre status. Designern bär fortfarande på oket
om att det hen gör är ytligt och utan större djup eller mening. Men vi ser att
det finns hötorgsdesign på samma sätt som det finns hötorgskonst; design
liksom konst kan både vara mycket ytlig eller också mer djuplodande. Precis
som konsten kräver designen särskild kunskap för att kunna läsas och tolkas
korrekt.
Gemensamt för våra båda yrkesgrupper är att vi hela tiden behöver försvara
vår befintlighet. I detta har vi kanske börjat jämföra varandra på fel sätt i
rädsla för att bli omsprungna. Den kulturella världen har begränsade medel
och vi har lärt oss att slåss för vår överlevnad.
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e. Översättarens uppgift
“The communication can only occur meaningfully with the individual, and the meaning derived can only be
understood on a personal level.”52

Man kan inte kopiera en upplevelse. Konsten är ett resultat av mötet mellan upphovsman
och betraktare. Mitt arbete har haft som mål att göra en översättning från Mark Rothkos
konst till min design, men hur närmar man sig en översättning av något subjektivt, som
dessutom rör sig över språkliga gränser?
När vi talar om översättning tänker vi direkt på den litterära formen. Att översätta en text
från ett språk till ett annat. Det kan tyckas enkelt att översätta från ord till ord, men är det
egentligen det som är översättarens uppgift? Hur blir det till exempel vid översättningen
av ett poem? Handlar det om att hitta det mest adekvata ordet som ligger närmast
ursprunget eller handlar det om att närma sig den ursprungliga intentionen i poemet,
innebörden?
“What sounded fresh once may sound hackneyed later.” 53

Som citatet antyder är verket alltid relaterat till sin tid, sin plats, sin kultur. Alltså inte
bara till sin upphovsman, utan också till de strömningar som rör sig runt denne.
Kontexten måste tas in i beräkning lika väl som verket i sig. När tiden bär med sig
förändring betyder det att också översättningen måste följa med.
Det som handlar om förnimmelsen, känsligheten eller sinnligheten i konsten har på olika
sätt försökt att beskrivas. I dagligt tal pratar vi om att det finns något som vi inte kan “ta
på” eller “sätta ord på”, men som vi i allra högsta grad upplever. Immanuel Kant talar om
det sublima i relation till estetiken. Han beskriver det som något som når över vårt
förstånd, något vi upplever är större än oss. Han menar att det är både en njutningsfull
och smärtsam upplevelse eftersom den får oss att känna oss upprymda och närvarande,

52

Saint Louis Art Museum. "Lecture on Mark Rothko and the Inner World - YouTube." 2014.
Benjamin, Walter. “The translator’s task”. I “Walter Benjamin: Selected Writings – vol. 1: 1913-1926”, ed. Michael
William Jennings, Harvard University Press, 1996.
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men samtidigt påminner oss om vår egen fysiska och psykiska bristfällighet i relation till
naturens storhet och kraft.54
Kant menar att den sublima upplevelsen är universell i sin företeelse men individuell i sin
form. Han menar att det är det sublima som är verkets mening, som ger det dess
betydelse och identitet. Den sublima upplevelsen är också frånkopplad förnuft och
mening; du behöver inte förstå konstnärens intention för att få en sublim upplevelse.55
Cecilia Sjöholm är professor på Södertörn Högskola under institutionen för kultur och
lärande och har genomfört forskning på teman gällande sinnlighet, estetik och
översättning. Under utställningen “Översättbarhet” på Bonniers konsthall, som hon också
är redaktör för, skriver Sjöholm en essä om översättning relaterad till estetik där hon
betonar betydelsen av den personliga förnimmelsen. Hon menar att estetiken relaterar till
mottagarens och upphovsmannens känslighet, vilken är kulturellt baserad, men också
högst individuell. Sjöholm pekar på att sinnligheten i verket är ett språk i sig, vilket blir
närmast omöjligt att översätta eftersom översättningen är beroende av både
översättarens och mottagarens sinnliga kapacitet.56
Sjöholm talar också om hur verket innehåller mer än den färdiga formen. Verket är till lika
stor del den process som leder fram till en form, vilket betyder att detta är något vi måste
ta i beaktning när vi ger oss på att översättning. Sjöholm utvecklar alltså tanken om hur
den interna kontexten är viktig för verket.
Walter Benjamin var filosof i Berlin verksam under början på 1900-talet. År 1923 skriver
han en text “The translator’s task” där han tar upp viktiga aspekter gällande litterär
översättning. Han hävdar bland annat att det är översättarens uppgift att hitta ett nytt
språk för originalets mening. Han syftar på en slags översättningsbarhet som måste
anpassas till sin kontext och publik. Han talar om att verk kan vara olika
översättningsvänliga, med det menat att det konstnärliga greppet kan se olika ut och vara
olika mycket relaterbart; olika språk når olika publiker, mer komplicerat språk får kanske
en mindre publik.

54

"Kant's Aesthetics and Teleology (Stanford Encyclopedia of Philosophy)." 2 Jul. 2005,
https://plato.stanford.edu/entries/kant-aesthetics/. Hämtad 22 Maj. 2017.
55
"Kant's Aesthetics and Teleology (Stanford Encyclopedia of Philosophy)." Hämtad 22 Maj. 2017.
56
Sjöholm, Cecilia. "Translation and Aisthesis”. Stockholm, Bonnier, 2011.
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“The question of whether a work is translatable has a dual meaning. Either: Will an adequate translator ever be
found among the totality of its readers? Or, more pertinently: Does its nature lend itself to translation and,
therefore, in view of the significance of this call for it?” 57

Benjamin hävdar också att det är innebörden i verket som är översättarens uppgift, och
att översättaren måste förstå originalet för att lyckas i sin översättning. Översättningen
sker sedan i ett tredje språk, som varken är originalets eller den nya verkets språk.
Översättningen handlar om översättarens förståelse och internalisering av originalets
betydelse, applicerad på något nytt, med en egen intention. Han beskriver det som att
släktskap inte nödvändigtvis betyder likhet. Det nya verkets form behöver inte likna
originalet eftersom innebörden kan vara frånkopplad det rent fysiska, i detta fall orden.
“...kinship does not necessarily involve similarity.” 58

57
58

Benjamin. “The translator’s task”, 1996.
Benjamin. “The translator’s task”, 1996.
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Reflektion
Om både den interna och den externa kontexten är relevant vid översättarens
uppgift, betyder det för mig att min uppgift i det här fallet inte bara blir att
lära känna Rothkos verk och yttre sammanhang utan också honom som
person. Om man ser till de abstrakta expressionisternas hållning, och
framförallt Rothko, så är relationen till den egna konsten starkt personlig.
Som tidigare uttryckt; man är sin egen inspiratör, den egna personen är
musa, oändlig och gudomlig källa till uttryck. Rothkos måleri växer fram
genom personligt och känslomässigt engagemang i stunden än mer än
genom avsiktlig idé. Det betyder också att den allra mest lämpliga
översättaren till Rothkos verk skulle vara en person med liknande
personlighetsdrag.
Det är ju förstås väldigt svårt och känsligt att värdera vem som skulle dela
Rothkos personlighetsdrag, men en fingervisning kanske vara om man berörs
av hans konst eller ej, och om man på något sätt upplever sig själv “hålla
med”. Min upplevelse är att jag genom detta arbete funnit en vän. Jag tror att
jag kan förstå Rothko och jag tror att han skulle förstå mig. Jag kan relatera
både till hans verk och till hans tillvaro, till hans breda begåvning och hans
svårmod, till hans kall och till hans arbetssätt.
En viktig tanke jag har i detta arbete och framförallt när jag läser om konsten
att översätta är värdet i att sätta sig i någon annans skor. Ofta tror vi att vi
ska lära oss något om livet eller om oss själva genom att gräva djupare inom
oss, kanske till och med isolera oss. I själva verket tror jag att vi lär oss än
mer i mötet med andra, genom att testa den andres ståndpunkt. Mitt arbete
handlar ju om det; att studera någon annan för att komma fram till mina egna
värderingar och ett eget förhållningssätt.
Jag tänker också på hur hela arbetet, eller kunskap överhuvudtaget, andas
“översättning”. I varje led av kunskapsutbyte görs en översättning, en
handling som inte kan vara något annat än subjektiv. Jag baserar min
översättning av Rothko på min subjektiva tolkning av någon annans
subjektivitet.
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Studiebesök – Tate Modern

Jag besökte Tate Modern för att uppleva Mark Rothkos verk i verkligheten. Delvis för att
på nära håll studera hur jag kan urskilja hans teknik i verken, men framförallt för att
uppleva min egen reaktion i mötet med konsten. Som jag nämner i min inledning har jag
berörts av Rothkos verk tidigare, men då endast i den reproducerade formen via
onlinegallerier och konstböcker. En viktig fråga att ta reda på var, hur skiljer sig mötet på
Tate från de jag tidigare haft?
På Tate Modern finns ett särskilt rum kallat Rothko Room59 där Rothkos serie The
Seagram Murals hänger. Målningarna är ett beställningsjobb till en restaurang kallad
Four Seasons i en byggnad ritad av Mies van der Rohe och Philip Johnson. Till uppdraget
skapade Rothko tio nya verk, lika i sitt utförande och form, men alla med ett individuellt
grepp.
Trots att arbetet var en beställning och Rothko levererade vad han skulle, bestämde han
sig till slut för att målningarna inte hörde hemma på restaurangen. Några år senare blev
han kontaktad av Tate Gallery och fick erbjudande om att hänga verken där, i ett eget rum
som det från början var tänkt. Detta ledde till att Rothko till slut skänkte verken till Tate
mot att de presenterades efter hans önskemål. Önskemålen var att målningarna skulle
hänga tillsammans i ett avskilt rum och att väggfärg och belysning skulle vara anpassas
till verken.
Min upplevelse av att kliva in i Rothko Room är en märklig känsla av tystnad och närvaro.
Det liknar en sakral upplevelse med det nedtonade ljuset och den monumentala
storleken på målningarna. Folk där inne är tysta, de rör sig långsamt. Utanför Rothko
Room pågår en helt annan tillvaro. Där är en stor, rymlig, vit utställningsbox fylld med
färgglada människor, ljud och rörelse, och blandade konstnärers verk på väggarna.
När jag står en stund utanför Rothko Room och tittar på människor som går in och ut
lägger jag märke till ett lite äldre par som rör sig in i rummet. De kommer tillbaka ut efter
en mycket kort stund. När de passerar mig hör jag hur mannen säger: “no wonder he was
depressed”.
59

"Room 1: The Seagram murals between New York and London | Tate."
http://www.tate.org.uk/whats-on/exhibition/rothko/room-guide/room-1-seagram-murals-between-new-york-and-london.
Hämtad 24 May. 2017.
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Medan jag är där tittar jag mycket på hur andra tycks reagera med verken. Ingen gråter,
ingen skrattar, några viskar. En grupp unga asiater tar kort på varandra framför de stora
verken, på håll blir de som svarta siluetter mot röd bakgrund; verken är tacksamma att
fotograferas med.
Reaktionen tycks vara mycket individuell, men med den gemensamma känslan av
vördnad inför rummets mystik. Mannen som jag överhörde valde att yttra sig om verken
först efter att han gått ut från rummet, det verkar vara samma för de flesta som jag
observerar, ingen pratar där inne.

Fig 9. Bild från mitt besök på Tate Modern, Rothko Room.

Min egen reaktion är inte överväldigande och jag upplever en viss frustration kring detta.
Jag upplever att jag inte kan koppla från mina egna förväntningar, och än mindre
observationen av de människor som rör sig omkring mig. Jag stannar ganska länge i
rummet, sätter mig på en bänk. Jag känner ett slags fysiskt lugn, men inte alls mentalt.
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Fig 10. Bild från mitt besök på Tate Modern, Rothko Room.

Jag tittar på hantverket i måleriet och förvånas över hur tydligt temperamentet och
handlaget är. Man kan skönja många lager av färg som lagts på med torktid emellan för
att uppnå önskad effekt, ett planerat och tidskrävande arbete, men själva penseldragen i
sig är dramatiska och frigjorda.
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Fig 11. Exempel på den dramatiska penselföringen. Lägg märke till de grå stänken.
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Fig 12. Ett exempel på hur både tekniken av vått i vått och vått på torrt använts.
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Reflektion
Finns det ett samband mellan styrkan, eller kvaliteten, i konsten och hur väl
den går att uppleva i “återgivning”? Viss konst går inte alls att uppleva på
annat sätt än i dess urpsrungskontext medan annan går bra att uppleva i
andrahandsformat. Jag har innan detta bara sett Rothkos konst online och i
tryck men ändå fått en stark upplevelse. Den upplevelse jag fått där är inte
mindre stark än den på plats i detta fall.
Jag kan inte låta bli att tänka att det är betydande om man får uppleva
konsten i sin egen takt, på egen kammare, jämfört med att samsas med
andras upplevelse på offentlig plats.
Förväntningen är en annan avgörande faktor, och kunskapen. Kanske har det
mystiska skimmer som omgett Mark Rothkos konst avtagit lite i och med att
jag studerat honom på nära håll. Jag liknar det vid hur en förälskelse övergår
till kärlek, där fjärilarna i magen avtar, men engagemanget blir desto större
och djupare.
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g. Måleriskt skissarbete – att lära känna Rothko genom hans eget språk
Som ytterligare en del av min research har jag valt att arbeta praktiskt med Rothkos eget
språk. Jag testar måleriet som medium för att se hur språket kan användas och för att
komma närmre Rothko i görandet. I den målande processen förväntar jag mig en
ytterligare förståelse för hans arbete samt att målandet i sig fungerar som en källa för
inspiration till uttryck.

Fig 13. No. 61 Rust and Blue, 1953.
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i. No. 61 Rust and Blue
Som start i måleriarbetet gav jag mig själv uppgiften att göra en replika på ett av Rothkos
verk. Att göra det krävde både praktiskt testande arbete och teoretisk grund. Jag är ingen
van målare men har vissa förkunskaper genom tidigare studier och utövande. Jag
kompletterade mina kunskaper genom att använda Akke Kumlins bok Oljemåleriet som
uppslagsverk. Rothko målade framförallt i olja, däribland äggoljetempera, men också
med akryl, framförallt i sina senare verk.60 Jag valde att använda mig av äggoljetempera
eftersom jag föredrar lystret det ger till pigmentet, samt att det är enkelt att framställa.
Jag valde att ta mig an verk No. 61 Rust and Blue (figur 12) i ett försök till en replika.
Några medvetna grepp jag valde att göra rent måleritekniskt var att måla i tunna lager för
att uppnå rätt nyans av färg, istället för att blanda till den, eftersom jag lärt mig att
Rothko jobbat så. Ett annat sätt är att använda sig av schumringsteknik. Schumring
innebär att man målar med lätta, hastiga penseldrag över en redan befintlig torr färg för
att uppnå skimmer och ljus. I måleriets historia har tekniken använts framförallt vid
avbildandet av hav och himmel där man går på den färgade grunden med vitt pigment för
att skapa illusionen av rörelse och ljus.61
Ytterligare ett viktigt grepp som Rothko gör, och många målare innan honom, är att
använda komplementfärgen som underlag för att åstadkomma en starkare färg. I det här
fallet innebär det att jag där fältet ska vara blått, använt mig av en röd färg som grund,
och tvärtom.
För att uppnå de ruggade och odefinierade kanterna som är så typiska för Rothko växlade
jag mellan att måla vått i vått och vått på torrt, på så vis blir det en diffus övergång men
med bibehållet synliga penseldrag.
Resultatet (figur 13) skiljer sig ganska mycket från originalet i uttryck och temperament,
men jag har i processen följt Rothkos verktyg och arbetssätt i den mån jag har kunnat ta
reda på dem.

60
61

Cage. “Rothko – Color as subject”, 1998
Cage. “Rothko – Color as subject”, 1998
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Fig 14. Min replika.
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Fig 15. Skissarbete i måleri

Efter genomförandet av en replika började jag experimentera med måleriet på ett friare
sätt utan krav på avbildning. Jag valde istället att testa mina nyvunna kunskaper på ett
eget sätt för att komma fram till olika uttryck.
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Reflektion
Iakttagelsen av skillnaderna mellan min replika och Rothkos original är
intressant med tanke på tidigare resonemang om översättningsbarhet och
tankar om det sublima. I översättningen till mitt verk, trots att jag från början
har haft ambitionen att kopiera, blir verket ett annat. I görandet har jag inte
valt att helt gå ifrån min egen konstnärlighet i fråga om temperament och
handlag. Jag har inte ansträngt mig för att gå in i en slags method acting,
utan snarare låtit verket växa fram på ett nytt sätt, genom mig.
För mig handlar det mycket om att verket i sig alltid innehåller sin egen
sanning. När man till exempel avbildar en miljö med teckning eller måleri
kommer man efter ett tag till en punkt där den ursprungliga ‘verkligheten’
upphör att existera för att övergå till ‘verkligheten’ i verket. Varje avbildande
konstnär har nog upplevt känslan när det plötsligt är dags att sluta titta på
originalet och istället förhålla sig till det nya. Det nya verket kan och bör inte
vara något annat än en ny version om du lyckats i att internalisera dina
intryck av originalet.
Jag själv ser till exempel hur min version av Rothkos målning är lugnare och
mer positiv i sin framtoning.
Den målande processen är, som jag upplever skapandet överlag, en brokig
väg genom ångest, lust, tanke, känsla; ofta en ansträngande process, men
samtidigt förlösande. Efter varje målande session känner jag mig otroligt
trött, uttömd. Men jag njuter av att arbeta i nära fysisk kontakt med mitt
material, och jag upplever att jag kommer nära uttrycket på ett
tillfredsställande sätt. Jag får känslan av att detta är ett ganska bra medium
för mig.
Något annat som också blir tydligt för mig under processen är att skicklighet
i färgsättning är något helt annat än skicklighet i måleri. Måleri är förstås ett
eget hantverk, men detta blir än mer uppenbart för mig i den här processen.
Varje pigment, varje underlag och varje stund ter sig olika.
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3. Sammanfattande analys
De abstrakta expressionisterna fokuserar på verkets aura och sinnliga innebörd. De
eftersträvar en arkaisk upplevelse där människan frigörs från sitt intellekt. De väljer ett
språk genom färg och handlag i abstraherad form utan symbolik. Den platta ytan är
också ett val för att undgå association, och det stora formatet ska hjälpa åskådarens
upplevelse av sinnlighet och emotion genom att möjliggöra känslan av att man befinner
sig i eller med verket, snarare än utanför det.
Mark Rothko särskiljer sig från de andra abstrakta expressionisterna framförallt genom
sitt handlag. Han har förutom färgen som språk, även en idé om att handlaget är viktigt
för vår relation till verket. Genom att arbeta med färgkombinationer, ljus och handlag
åstadkommer han individuella temperament i varje enskilt verk. Det uppstår en dramatik
mellan färgfälten som tillsammans bildar en emotionell upplevelse liknande den av ett
musikaliskt ackord. Rothko strävar efter en transcendental62 upplevelse i verket.
När vi talar om färgens språk kan vi konstatera att upplevelsen av färg är individuell och
att de abstrakta expressionisterna lade liten vikt vid färgens symboliska status. Däremot
fanns mycket kunskap om hur färgen rent tekniskt kan användas för att skapa rytm,
rörelse och ljus.
Liksom vår upplevelse av färgen är också vår upplevelse av konstverket individuell.
Konstverkets innebörd kommer till liv vid mötet mellan konstverk och betraktare,
konstens aura eller sublimitet är den kommunikation som sker i mötet. Något som
Rothko var medveten om, och förhöll sig till då han såg sina verk som en slags
humanistisk gärning och en kommunikation han förstod att inte alla skulle uppskatta
eller ta till sig.

62

Med transcendental menas en upplevelse bortom medvetandet, likt Immanuel Kants det sublima.
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Om översättaren

Att översätta är en konst i sig. Att översätta innebär att förhålla sig till originalets
innebörd och sinnlighet, vilka bara kan förstås på ett personligt plan. Det finns alltså
ingen objektiv översättning och man kan diskutera vem som är en lämplig översättare.
Vid översättning bör man också ha i åtanke den interna och externa kontexten och verket
måste anpassas för dess nya publik.
I rörelsen De Stijl ser vi exempel på hur en översättning mellan konst och design kan ske.
Där har Piet Mondrians måleri fått en ny form i Gerrit Rietvelds stol, men processen följer
på många sätt samma språk; filosofin och innebörden överförs till en ny form.
För att förtydliga hur jag förhåller mig till min översättning har jag sammanfattat fyra
punkter:
1. Översättaren bör dela vissa av Rothkos karaktärsdrag –Jag tänker att en lämplig
översättare behöver förstå och någorlunda relatera till Rothkos känsloliv. För mig
blir det tydligt att Rothko har en allvarlig och depressiv läggning och att den
påverkar hur han arbetar och framförallt vad han väljer att måla. Han är mycket
intelligent och har många lager av filosofisk och psykologisk grund bakom sitt
skapande. Hans sätt är beslutsamt och hängivet, han har en tydlig intention.
2. Översättaren bör själv bli berörd av Rothkos konst – i jakten på det sublima och
konstens ursprungliga innebörd är det av vikt att översättaren inte bara förstår
originalet på ett intellektuellt sätt utan också känslomässigt kan relatera. Rothko
hävdade ju själv att den som förstår konsten förstår, detta är inget man kan
återberätta eller förklara för betraktaren. Det är en personlig upplevelse.
3. Översättaren bör tala samma språk –på samma sätt som ett litterärt verk måste
översättas av en person som kan originalets språk förutsätts här en förståelse
och känslighet för färg
4. Översättaren bör bemästra samma teknik – Rothkos viktigaste grepp förutom
färgen är handlaget och tekniken. En översättare bör således ha koll på vilka
tekniker som ligger bakom resultatet.
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Figur 16. Mina tre stolar: en översättning från Rothkos måleri till min möbel. Sidovy.
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4. Resultat –målning blir möbel
“Att förstå måste innebära att åskådaren intar konstnärens ståndpunkt” 63

I min översättning har jag förhållit mig till färgen, handlaget och skalan i relation till vad
jag lärt mig om Rothko och hans konst. Jag har valt att behålla en del av formen;
måleriet, eftersom jag anser att mycket av verkens andemening kommer fram genom
handlaget. Rothkos måleriteknik är för mig det som särskiljer hans konst.
Min översättning tar sin form i tre stolar, formgivna som en helhet men samtidigt som
individer. De har ett tydligt släktskap men också sina uppenbara personligheter. Det är ett
samtal mellan den handgjorda ytan och formen, som är industriellt tillverkningsbar. På
många sätt ett samtal mellan konst och design, men framförallt ett resonemang jag fört
gällande Rothkos format, som i princip alltid är detsamma, där varje individ får sitt värde
genom hans intention och handlag. Det platta formatet, skivorna som bildar stolen,
stämmer väl överens med Rothkos platta duk.
Stolen som möbeltyp är vald för att jag ser den som en av de möbler vi har starkast
relation till, och det för mig hänger ihop med idén om en möbel med emotionell
betydelse. Stolen är förmodligen den möbel vi använder allra mest och som vi förhåller
oss till både visuellt och taktilt. Min erfarenhet är att vi ofta tillskriver stolen karaktär.
Kanske handlar det om att stolen används både enskild och i grupp och att detta på
något sätt påminner oss om en person.
I min översättning från målning till möbel har jag valt att ta steget från Rothkos
monumentala skala till ett mindre format. Jag har i mitt resonemang tagit fasta på det
humanitära i Rothkos konst, och velat att min stol ska vara nära personen och kroppen.
Jag valde att låta stolen ha kvar sin roll som möbel, karaktär, hjälpreda; så som vi känner
den, eftersom jag anser att man relaterar till möbler på ett annat sätt än man relaterar till
konst, och jag ville att mina stolar fortfarande skulle vara just stolar och inget annat.

63

Kandinsky, Vasilij. “Om det andliga i konsten, Vinga press 1984, sid 20.
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I min färgsättning och måleriska process har jag arbetat varierande intuitivt och planlagt.
Jag har haft tankar och idéer om varje individ och gruppen i sig, men låtit processen styra
nästa steg. Jag har med andra ord inte haft en färdig skiss för hur stolarna skulle se ut
innan jag gick in arbetet utan låtit det mesta växa fram under tiden. För att på något sätt
ge mig själv möjlighet att börja valde jag dock ut ett antal av Rothkos verk som jag har
starkare relation till för att använda som moodboard64.
Jag har valt att ha ett tydligt handlag på alla stolar. Jag tror att handlaget är lika viktigt
som färgen i Rothkos målningar. Om man föreställer sig mina objekt utan irregularitet
och spår efter penseln, utan istället med jämna, släta ytor av färg, föreställer man sig
något helt annorlunda. Jag tror inte att sådana stolar hade fått alls samma uttryck.
Den mörklagda insidan är vald för att ge sitsen möjlighet att sväva likt Rothkos svävande
färgfält mot kontrasterande bakgrund. Sitsen är också tunn och liten för att förstärka den
effekten.
Jag har haft intentionen att ge stolarna olika budskap och personligheter. Den röda är
den som är formgiven tydligast utifrån en idé, i jämförelse med de andra två som är mer
känslostyrda i sin tillkomst. Den röda stolen har fått sin färg för att signalera och kräva
uppmärksamhet av sin omgivning. Den har sedan fått vit färg med blått pigment struket
över den, där intentionen är att de båda kontrastfärgerna; rött och blått, ska få stolen att
vibrera och signalera sig själv ytterligare.
Den blå stolen med röd sits är formgiven utifrån en känsla om stillsamt vemod. Den har
ett lugn över sig, trots den ganska brokiga ytan, som påminner om hår. Men lugnet bryts
av en skarpare röd-rosa färg i sitsen; som antingen komplimenterar eller stör, beroende
på hur man ser det. Det är en idé om emotionen som ständigt paradoxal och nyanserad;
ofta känner vi flera känslor samtidigt.
Den tredje stolen, som rör sig i en purpurfärgad värld, är ett resultat av en process utan
tydlig idé eller förutbestämd plan. Den har fått växa fram i sig själv på ett sätt som gör att
jag tänker att den kanske är mest representativ för mig. Det är den stol som kommit till

64

En moodboard är ett visuellt hjälpmedel, en samling bilder eller föremål som sätter en stämning att förhålla sig till.

52

Research: Rothko

Solith af Malmborg

Malmstens, Vårterminen 2017

på det tydligast intuitiva sättet, självklart dock med inspiration från allt jag hade med mig
in i arbetet.
Med dessa designval tänker jag att den röda stolen är den som kommer att få mest
uppmärksamhet, eftersom den i sin intention är lättillgänglig, medan de andra två kan få
växa med sin betraktare och omgivning och tar längre tid att lära känna.
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Fig 17. Mina tre stolar: en översättning från Rothkos måleri till min möbel.
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5. Slutreflektioner
Det här arbetet har varit betydelsefullt på många olika plan. Framförallt har det breddat
mitt perspektiv och fördjupat mina kunskaper om vad design kan vara, och vad en
designers roll kan vara. Jag har kommit närmre mitt eget förhållningssätt till skapande
och känner mig ännu säkrare i att placera mitt arbete i gränslandet mellan konst och
design. Jag känner mindre behov att kategorisera mitt eget arbete, och tänker att
betraktaren och kontexten får bestämma föremålets innebörd.
Jag känner mig också övertygad om värdet av de föremål som befinner sig just i
gränslandet mellan konst och design, eftersom de breddar perspektivet och
möjligheterna för båda kategorierna.
Jag ser ett tydligare syfte i att använda den konstnärliga forskningen, både min egen och
andras, som en källa för kunskap och inspiration till formgivningen. Jag känner mig än
mer förankrad i min känslomässighet, och min tro på just den; den intuitiva kunskapen
och det planlösa, känslostyrda arbetet.
I Mark Rothko har jag funnit en vän. Han har hjälpt mig att förstå mig själv och stöttat
mig i mina idéer och tankar. Han har funnits där som ett slags bollplank när jag sökt efter
sinnlighet och känsla. I min fördjupning av honom som person och hans verk har jag
också funnit nöje och mening i att undersöka historien och ytterligare blivit övertygad om
värdet i just det. Historien kan ibland erbjuda mer utbyte än nutiden. Jag ser det som att
utveckling inte alltid är linjär. Vissa frågor kommer att fortsätta att vara svåra att
definiera, och ämnets relevans återkommer i cykler.
Jag ser många likheter mellan mig själv och Rothko. Men jag ser också en likhet i tiden
som omger oss. Även jag ser en slags utbredd intellektualisering och en individ allt
längre bort från sin egen intuition och känsla. Jag ser ett motstånd mot allvar och en
kultur som likställer känslomässighet med svaghet. Jag ser en kultur som försöker sluta
vara “rov” för sina känslor. Som istället drivs av status och där känslan sätter käppar i
hjulet i strävan efter denna. Jag ser hur samhällets strukturer uppmuntrar oss att
ignorera våra känslor, att inte ge de vare sig engagemang eller tid.
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Jag ser en kultur som är ständigt sarkastisk, rädd för att göra sig själv till åtlöje genom
känslomässig sårbarhet. Jag ser ett förakt mot romantik, mystik och tro, och jag ser hur
det har trendat även i designens värld. En slags ytlighet.
Jag upplever en rädsla inför att utforska känslan; också en slags rädsla för det sublima;
det där vi inte kan sätta fingret på. Jag ser hur man vill rikta strålkastare mot alla mörka,
djupa vrår, hävda att vi får prata om allt, att allt ska upp på bordet, gärna dissekeras, men
samtidigt förkasta känslan.
Mitt i allt det där känner jag mig lite borttappad och oförstående. För jag tänker att
känslor och tankar är allt vi egentligen kan äga, och något vi borde värna om. Jag har
svårt att acceptera ytligheten och tror att ett rikt känsloliv också är ett rikt liv.
Därför vill jag påverka och uppmuntra min omgivning till en mer öppen inställning för
känslighet, för svaghet och för styrka. Jag vill bidra till att ändra de rådande strukturerna
av ytlighet genom mitt arbete med formgivning. Efter det här arbetet känner jag mig ännu
säkrare på att det är det jag vill ägna mig åt och jag ser möjligeter och vägar för hur det
kan gå till.
I min intention kan jag välja att kräva mer av användaren, genom objektet kan jag bjuda in
till en djupare upplevelse än den självklara. Jag tror på att kräva intelligens och närvaro
av betraktaren genom pedagogik och humanism. Jag kan genom min omtanke till
objektet visa att omtanke är att föredra. Det är min övertygelse och min strävan.
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