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peter cornell
Luften och tiden stod stilla som på ett bortglömt museum.
Jag tvekade på tröskeln.

Vilhelm Hammershøi, Intreriör med
kvinna vid piano, Strandgade 30, (1901).

Varje konstnär upprättar en värld: ett landskap, en stämning,
en hållning; ett vara. Hammershøis värld samlar sig kring några
byggnader i staden, i synnerhet ett par våningar på Bredgade 25
och Strandgade 30 där han bodde med hustrun Ida. Det är stora
1800-talsvåningar, högt i tak, öppna eller slutna vitmålade dörrar
med markerade dörrspeglar, höga väggpaneler, mörka brädgolv och
stora men spartanskt möblerade ytor; en empiresoffa, en spinett,
några bord och stolar. Allt är strukturerat enligt en strikt geometrisk ordning. Rummen står nästan tomma som om man just flyttat
in eller var på väg att lämna våningen, varats hus.
Vågar jag, vill jag träda in i Hammershøis värld?
Vid första anblicken kan motiven vara till förväxling lika samtida danska målare som Carl Holsøe eller Peter Ilstedt; de ingår alla
i en specifik genre som beskriver borgerliga interiörer med ekon
från dansk guldålder och holländskt 1600-tal. Men i Hammershøis
tonart genomträngs den trygga ordningen av en metafysisk oro,
en dunkel väntan: insikten att de här rummen och tingen kommer
att överleva mig. Ett grått dis uppfyller atmosfären som ett slags
tidens substans eller varats urämne. Den svartklädda kvinnan med
bortvänt ansikte, hans hustru, rör sig som en vålnad i de tomma
rummen. Målningarna visar sakliga men samtidigt drömda, filmiska
rum – som hos David Lynch eller rum efter döden som i Amenábars
The Others.
Kanske en teaterscenografi före eller efter pjäsen. Klaustrofobiska, borgerliga rum som i Gunnel Wåhlstrands interiörer. Men
ljus faller in, några dörrar står öppna eller på glänt; det antyder en
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annan värld; utvägar, som i Platons grotta. I två målningar skiner
solen in genom ett högt fönster, spröjsat som ett galler med tjugofyra rutor. Dörrarna mot ljuset där ute är tillslutna men solljuset
silar in genom fönstret och bildar en rektangel på golvet, en bild av
fönstrets galler. Målaren betraktar scenen utan otålighet; han väljer
att stanna i sin husarrest, trogen sin nostalgi för sekelslutets spleen
och handlingsförlamade vita contemplativa; i den smärtan finner
han tröst.
Bara bin och människor bygger sina boningar efter geometriska mönster och Hammershøi vaktar den realistiskt målade interiörens stränga ordning och tysta evighet. Men döljer sig inte i
hans hemlängtan också en ambivalens, ett embryo till något a nnat?
Bortom det slutna skymtar ett framtida måleri: Mondrian och
monokromen; Mondrian i rutornas och kvadraternas platonska
geometri och monokromen i de stora, rena väggytorna som ibland
tycks överrösta motivet. Hammershøis väggmåleri är havande med
både Rodtjenko och Rothko.
Min kluvenhet. Hammershøis ambivalens. Jag anar den speglad också i Örjan Wikströms samtal med Hammershøi: både en
kärleksfull förundran och upprepade försök att bryta upp, lösa upp
de fasta tingen i flimrande ljusinfall. En vind drar genom interiören
och sätter Hammershøis stillhet och evighet i rörelse.
		 		
					

Interiör, akryl, 30 x 40 cm.
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Vid fönstret, akryl, 50 x 40 cm.

Interiör, akryl, 40 x 50 cm.
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Läsande kvinna, akryl, 60 x 80 cm.

Interiör, akryl, 30 x 40 cm.
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thomas millroth
Att avstå från anekdoten är inte isolering, det är fokusering.

Vid fönstret, screentryck/applikation/broderi, 90 x 80 cm.

Vilhelm Hammershøi var en konstnär där naturvetenskap och en
positiv världsbild av teknik och utveckling signalerade ett inbrytande 1900-tal med modernism. Om de danska guldåldermålarna
vände blicken bakåt mot ett förlorat Arkadien, var det en dröm om
hur det kunde vara. Kalla det gärna utopi. Hammershøi upplevde
den synens sammanbrott.
Paret Vilhelm Hammershøi – Örjan Wikström syns först spontant som en motsträvig kombination. Men, då jag tänkte mig
var och en av dem i början och slutet av en tidslinje som tecknar
1900-talets modernitet och modernism, ja, då blev motsättningen
ett samtal, en diskussion om konsten, om tillvaron, om det personliga. I princip allt sådant som lätt bluddras bort, om anekdoterna får
ta över konstens berättelser. Det verkar som om varken Wikström
eller hans äldre danske kollega haft tid för sådant.
Konsten är för viktig.
Framför allt vill den inte förvandlas till stil. Det låter förvånande,
men Hammershøi var i grunden ytterst stillös, det är efterföljare av
olika slag som gett oss ett slags stilla melankoli, som jag nästan aldrig upplever i hans egna målningar. I sin tid rensade han bort både
arkadiska drömmar och borgerligt tingeltangel à la symbolism.
Dekorativ är han minst av allt.
Han beskrev och konstruerade rum för den moderna människan.
Visserligen var hans våning på Strandgade 30 i Köpenhamn knappt
möblerad i jämförelse med tidens överlastade smak, men egentligen
bara i målningarna. Foton avslöjar en bekvämt och luftigt möblerad
lägenhet. Varje målning är förstås följden av ett noga arrangerat
rum, där möbler och människor fogats in. För vaddå?
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Jo, det är här den moderna människans rum kommer in. Han var
omgiven av den nya staden, mörk, delvis fylld av hot.
Walter Benjamin har beskrivit, hur den private borgaren skapade
sitt eget universum, som blev en identitet, ett personligt, eget rum,
som också var en tillflykt från den anonymitet, som upplevdes i och
präglades av det sena 1800-talets framväxande industrialism. Så kan
Hammershøi ses.
Vad säger då vår danske konstnär till sin sentide svenske samtalspartner?
I en tid av massproduktion, industritillverkade varor, en tilltagande köpenskap, där den borgerliga individen, Hammershøi
hade en högborgerlig bakgrund, har alla möjligheter att manifestera sig med överflöd och imitationer; i denna tid föredrog han
att lyfta fram artefakterna, rummen, andan i den rörelse som sett
sitt Arkadien gå förlorat. Något av värde, tycks han ha tänkt, förde
den ändå med sig. Kalla det omsorg, brist på överflöd, ja, ett slags
hantverkstrygghet i tillvaron. Därför föredrog han empiremöbler,
bekväma, enkla. Och inte minst. Han valde att bo i fastigheter från
1700-talet med öppnar rumslösningar. Det är ingen tillfällighet att
hans sena målningar är öppnast. För 1911 upplevde han lyckliga
sommarmånader i Spurveskjul i Fredriksdal, som konstnären Nicolai Abildgaard ritat och uppfört!
Hammershøi är Wikströms Abildgaard. Och han svarar inte med
parafraser på de senare målningarna, men däremot har han använt
ett fotografi av Hammershøi från 1913. Det är taget tre år före hans
död, en konstnär som möter vår blick, lugnt tillbakalutad, där står
böcker i bokhyllan, på det runda bordet står blommor, en kopp te
och vad som kunde vara rester av frukosten. Det fotot har Wikström
använt och försökt att sluta det med färger men samtidigt öppna det
så att det motsvarar den där känslan Hammershøi och hans hustru
Ida hade i det ganska förfallna sommarhuset med sina vackra pro-
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portioner och sublima snickerier 1911. Det är i de erinringarna vi
finner den gamle danske målaren. Och för Wikström måste detta ha
varit, inbillar jag mig, ett resonemang om sig själv i tiden. Tankar
om det rum personligheten behöver.
Detta foto har fått mest direkta tilltalet i samtalet över århundradet – och de mest slutna, närmast förtvivlade, överläggningarna
med den egna tiden.
Om Hammershøis målningar ofta präglas av en intensiv frånvaro är han alldeles vardagligt närvarande här, men Wikström behandlar fotot som en spegel åt sig själv.
I Hammershøis egna speglar syns ingen förrän 1911 i Abildgaards
hus.
Det är betecknande.
För ett ämne jag tror våra konstnärer haft mycket att säga om är
hemlösheten, som ju då som nu är en hotfull kraft i samhället och
världen.
Jag ser både Hammershøis målningar och Wikströms svar som
meditationer över hemlösheten, inte bara i meningen att sakna tak
över huvudet, men att finna sig till rätta, där boende är mer än en
fysisk, social angelägenhet. Det handlar om att känna sig hemma.
Jag tänker på korrespondensen med Hammershøis målning
Møntsamleren från 1904, där en man sitter och begrundar något
samlarobjekt i ljuset av två stearinljus, resten är rum, dörrspeglar,
draperier, speglande spröjsade fönster. Han är omsluten, liksom
säkrad, i rummet. Det mörka utanför är nödtorftigt domesticerat.
Försjunkenheten är möjlig, eftersom Hammershøi har skapat en
interiör för sin målning, där den är möjlig, skyddad, omslutande.
Wikström har valt att dra ner svärtan, släppa fram mörkret, den
nutida pastischen på myntsamlaren är hotfull intill bristningsgränsen. Men det finns ju ytterligare ett svar från Wikström på denna
målade interiör med sina 1700-talspaneler, det är fotografiet, där
han själv sitter i sin ateljé.
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Parallellen är inte godtycklig. Vi måste minnas, att också Hammershøi i alla sina målningar avbildade sin egen ateljé! Det är
inget hemma-hos-reportage, det är ett hem som är en ateljé, vilket
tillsammans ger en personlig totalinstallation. Och då betonar jag
”person” med bibetydelsen den enskilde, alltså motsatsen till någon
neutralt allmän.
Och då kommer jag till den envetna existentiella kampen om det
personliga rummet. Wikström väljer olika texturer, den nära, taktila
och den stora obestämt flytande. Så skapar han ett gränsland av osäkerhet, där ändå en förankring måste uppstå. Ett sätt att slå sig ner,
helt enkelt.
Så gjorde också Hammershøi. Något av det mest iögonenfallande
i hans målningar är sättet att använda färgen. Jag tänker inte på den
ganska typiska färgskalan utan på ett måleri som var renskrubbat,
stramt och begränsat, men med en yttersta medvetenhet om de måleriska medlen. Ofta djärvt okonventionellt. Färgen är tunt pålagd,
ofta syns penseldragen, dukens gräng skymtar, ibland skrapar han
bort färgen. I hans nästan transparenta, ofta silvriga kolorit är blått
och även rött sällsynta gäster. Varje penseldrag är ett medvetet til�lägg i hans färgrum. En boning av penseldrag.
Tag den berömda målningen Fem portrætter, 1901–02, som
finns på Thielska Galleriet i Stockholm. Några danska målare kurar
skymning runt ett bord. Färgen är kärv, den smickrar inte, de avbildade kollegerna liknar mest trötta skuggor ur det förgångna. Men
ändå, den belysta linneduken skapar en stabil yta, den ger ljus och
går att luta sig mot. Utanför råder mörkret, inne har ett skimmer
av svärta och ljus byggts med minutiösa penseldrag. Svart-i-svart
framblandat och vitt-i-vitt mästerligt brutet. Det finns en tyngd av
något förlorat hos kamraterna och i deras tystnad, men det finns en
skimrande rumslig styrka och förtröstan i färgen.

Man, screentryck/applikation/broderi, 60 x 80 cm.
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Man, screentryck/applikation/broderi, 60 x 80 cm.

Interiör, screentryck/applikation/broderi, 40 x 50 cm.
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I Wikströms version är de livligare, de får ingen vila, här skimrar
de stora färgfälten liksom av tvivel. Den borgerliga ombonaden –
jag menar det positivt – är i upplösning. De spröjsade fönstren tecknar inte längre en trygg gräns mot hemlöshet och uppbrott utanför.
Det verkar på mig som att Wikström kombinerat denna kända
målning med en mindre version, som Hammershøi gjorde två år
senare; liksom drabbad av eftertanke. Aften i stuen är rå, brutal,
samtalet har tystnat som om de alla lyssnade på något utanför. Och
färgen spelar med. Wikström låter stora ytor rinna över bilden i
ett skimmer av oro. Hammershøi verkar säga samma sak i Aften i
stuen. Den opreparerade dukens varma ton är framskrapad, den ger
en rå yta, där färgen bara nödtorftigt skapar ett rum. Färgtonen til�låts bli ett tvivel.
Det är den aningen från 1904, som Wikström svarat på.
Så förstår jag ju också Wikströms ymniga blåa, röda ytor; konträra mot danskens palett.
Det är inte minst i sättet att använda färgen, som Wikström svarat på Hammershøis målningar.
I var sin ände av drömmen om moderniteten söker de i bilder
efter hemkänsla, närvaro. Där tiden fullständigt brakar av närvaro
utanför fönstrens mörka ytor.
Det är ingen tillfällighet, att Wikström valt Hammershøis interiörer framför hans landskap och arkitekturmålningar.
Och att han valt att låta den danske målaren i sitt fotografi från
Strandgade vara spegelvänd. På så vis blir dennes tillbakalutade
kropp som en början i originalfattningen och ett slut i Wikströms
version.
Samma kropp som ett tecken för två slutpunkter i vars mellanrum Wikström valt att lägga sina meditationer över rum och tid,
där individen vill träda fram och sjunka in.

Fem portätt, screentryck/applikation/broderi, 90 x 60 cm.
      

Följande uppslag: Vid fönstret, akryl, 26 x 20 cm.
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Interiör, screentryck/applikation/broderi, 40 x 50 cm.
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Paus, screentryck/applikation/broderi, 70 x 100 cm.

Interiör, screentryck/applikation/broderi, 40 x 50 cm.
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Man, screentryck/applikation/broderi, 60 x 80 cm.
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mikael kihlman
Interiören, ljuset och det tidlösa samtalet.

Kvinna vid fönster, stentryck/akryl, 50 x 40 cm.

Örjans konst bär naturligtvis spår av hans liv. Ett liv med erfarenhet av både ljus och mörker, allt finns med i hans bilder. Ljuset har
med åren blivit mer innerligt och tätt, det härrör lika mycket från
en yttre ljuskälla som från en inre. Färgskalan har skruvats upp. Det
är vackert utan att vara ytligt och banalt. Det är en sårbarhet som
närsomhelst kan få ett slut, livets vändningar råder ingen människa
över.
Hur kommer det sig att Örjan, av alla konstnärer väljer Vilhelm
Hammershøi att samtala med? Hammershøis asketiska interiörer
från de olika våningarna i Köpenhamn där han och hustrun Ida
bodde mellan 1898 och fram till hans död 1916? Hammershøi den
melankoliske, inåtvände konstnären. När Örjan intresserar sig för
Hammershøi så anar jag ett igenkännande på ett inre plan, i ett personligt förhållningssätt till den samtid man är född in i. Att leva i
tiden men samtidigt utanför den. Tidsbundet och tidlöst på samma
gång. Det är etthundra år mellan de båda, omgivningarna förändras
men människan är sig tämligen lik.
Örjan har bland annat valt två fotografier av Hammershøi sittandes i lägenheten som utgångspunkt för en serie målningar. Båda
fotografierna är från juli 1913. Sedan har han valt en på den tiden
i Danmark kontroversiell målning som heter Fem Porträtt. Hammershøis största målning, målad mellan 1901 och 1902. Den köptes
av Ernst Thiel (i Danmark ville ingen köpa tavlan!) till hans samling
och hänger sedan dess på Thielska Galleriet i Stockholm.
Den existentiella ensamheten omsluter Örjans individer liksom hos Hammershøi. Samtidigt finns i bådas bilder en känsla av
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Interiör, akryl, 80 x 60 cm.

Man, akryl, 20 x 26 cm.
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 asserande tid, ett bråddjup av existens som aldrig kommer att
p
återkomma. Hur de båda förhåller sig till det faktumet kan jag bara
gissa. Hammershøi kanske med en melankoli på gränsen till sorg,
Örjan, som jag ju känner bättre, har en mer avslappad attityd till
den undflyende tillvaron. Samtidigt som allt är viktigt så är det inte
SÅ viktigt.
För Örjan är det infallande ljuset genom fönstret, ofta i motljus,
av stor vikt. Hur ljuset förhåller sig i rummet och till dem eller det
som finns däri. Tingen är av underordnad betydelse, det är ljuset
som skapar allt.
Hammershøi förhöll sig till konsthistorien både med stor respekt och helt respektlöst. Precis som Örjan. Båda menar i det de
uttrycker, att det är i bilden allt skall finnas. Det som man anser
viktigt. Hammershøi är en arkitektonisk valörmålare. Hans kompositioner är asketiska och stränga för att uppnå en harmonisk helhet.
Örjan är mer av en flödande kolorist, vars måleri mycket bygger på
stundens ingivelse. En strävan efter harmoni och ett f ullödigt uttryck förenar dem.
Är det egentligen sig själv Örjan målar då han målar Hammershøi sittandes i sin fåtölj? Är det så att den ständigt resande konstnären, hellre önskar sitta i sin fåtölj på 45 Rue Saint-Didier och läsa
om världen, istället för att resa i den? Vem vet?
					

Följande uppslag: Fem porträtt, akryl, 80 x 60 cm.
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Paus, screentryck/applikation/broderi, 70 x 100 cm.   
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ludvig rasmusson
Interiörer

Örjan Wikström skildrar interiörer, vilket är ovanligt både i dagens
konst och gårdagens.
Få konstnärer har målat interiörer och påfallande många av dem
har varit nordbor, som Vilhelm Hammershøi och Carl Larsson. Det
finns något stämningsmättat mystiskt över Hammershøi som helt
saknas i Larssons rum i Sundborn. Ska interiörskildringar få status
bland kritikerna får det inte vara så mycket pelargoner och barn
som hos Larsson.
En målare av interiörer som påminner en hel del om Hammershøi var berlinaren Adolph von Menzel, en föregångare till impressionisterna. Han ställde aldrig ut sin vackra målningar från sitt hem
för att inte riskera sitt rykte som hovmålare och krigsskildrare
Det är faktiskt konstigt att det finns så litet interiörmåleri eftersom konstnärerna mest varit inomhus. De var inne men de målade
inte vad de såg. Knappt ens den hemkäre Rembrandt. Fast ateljébilder har det gjorts många, men inte av de tråkiga hemmen.
Särskilt många interiörmålare var kvinnor. De hade inte samma
frihet som männen utomhus, vilket blev ett hinder när friluftsmåleriet slog igenom. Impressionisten Berthe Morisot har berättat hur
svårt det var att måla utomhus på grund av påträngande herrar. Istället målade hon hemma. Det gjorde också den i Sverige alltför litet
kända norskan Harriet Backer. Kvinnorna i hennes målningar sitter
ofta och spelar piano. Eller så tittar de ut genom fönstret.
Det gör man i många interiörmålningar. Alltid fönster! Där sitter någon och tittar på intressantare saker än hemmet. Det är ute
i världen saker händer. I nästan alla bilder av interiörer jag sett är
det fönster, även hos Örjan Wikström. Utom ibland hos de franska
Man, akryl, 30 x 40 cm.
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sekelskiftesmålarna Valloton och Bonnard, och Vuillard som jag
tycker påminner en del om Wikström, särskilt färgerna.
I Sverige är inredningstidskrifterna många och man visar gärna
upp sitt hem för sina gäster. Man älskar att gå ”husesyn”. Men interiörmåleri är för borgerligt. Och Carl Larsson värderas högre för
sina utomhusbilder, trots att interiörerna är originellare.
I måleriets tidiga historia målade man knappt alls interiörer.
Ändå var två av de vanligaste motiven Jesus födelse och Den Sista
Måltiden. Jesus föddes bekant i en krubba. Ibland tittar åsnor fram
bland alla visa män och andra celebriteter. I Den Sista Måltiden
sitter man vid långbord, som hos Lionardo, vilket Jesus och lärjungarna alldeles säkert aldrig gjorde. De satt eller halvlåg runt ett bord.
Men på målningarna är det ofta långbord. Orsaken är förstås som
på teatern att figurerna ska möta tittarnas blickar. De gör inte människorna i senare tiders interiörer. De tittar ut genom fönstret.
Italienarna i sitt varma land målade nästan aldrig interiörer.
De som gjorde det mest var holländare och flamländare och senare
skandinaver. Vermeer är berömd. Några av hans få målningar är
verkliga interiörer. Van Gogh målade sin sneda säng i sitt gula rum
i Arles.

Man, screentryck/applikation/broderi, 40 x 50 cm.
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Man, stentryck, 20 x 26 cm.
Man, screentryck/applikation/broderi, 60 x 80 cm.
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Arbete med screentryck på tyg tillsammans med
Emelie Florin på Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka 2015. Foto Eva-Marie Johansson.

44

45

Interiör, screentryck/applikation/broderi, 30 x 40 cm.
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I mitt sökandet efter möte med Hammershøis bilder, har en för mig
ny textil teknik vuxit fram där måleri, screentryck och broderi blandas. Med broderade detaljer och tyll blir fokus oväntat förskjutet
och de textila inslagen fungerar som en förstärkare av det ”privata”
i arbetet med reduceringar och adderingar.
					Ö.W.

Samtliga bilder är gjorda under åren 2014–2015.
				

örjan wikström
Född 1948 i Stockholm.
Bor och arbetar i Paris och Stockholm.
Studier Konstfack Stockholm och Konstakademin i Paris.
Ställt ut på museer konsthallar och gallerier sedan debuten 1975.
Representerad på Moderna Museet Stockholm,
Museerna i Malmö, Norrköping, Linköping och Kalmar,
Nationalgalleriet i Oslo, Biblioteque National i Paris
och Museet i Lille.
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