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Louise Bourgeois i New York, 1998.
© Mathias Johansson
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NIO 
NYANSER 
AV 
LOUISE 
BOURGEOIS
EN PERSONLIG BETRAKTELSE AV ETT 
OUTTÖMLIGT KONSTNÄRSKAP

Coras konstkritiker Cristina Karlstam har besökt Moderna 
Museets stora Louise Bourgeoiseutställning och reflekterat över 
hur olika man kan närma sig ett stort konstnärskap.
AV CRISTINA KARLSTAM
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010 GICK HON ur tiden, 98 år gammal; eller 
borde det skrivas 98 år ung?  Louise Bourgeois, 
Flickan som blev en mycket gammal kvinna 
men som hela livet ändå förblev Flickan med 
hela sin barndoms sårighet och vuxenvärldens 
svek i sitt bagage. Redan under stora delar av 
sitt långa liv en ikon. Nu har Moderna Museet 
och dess intendent Iris Müller-Westermann 
skapat en retrospektiv, en jätteutställning 

där man för första gången i Sverige tar ett helhetsgrepp på ett 
av samtidens allra märkligaste, viktigaste, mest inflytelserika och 
minnesvärda konstnärskap. Från Stockholm går utställningen i 
sommar vidare till Malaga, där Picassomuseet kommer att stå 
som värd.

Det är som hade hon alltid funnits och skulle fortsätta att 
finnas, skrev jag för några år sedan i en artikel. Samma känsla 
infinner sig i dag redan när jag möter Bourgeois väldiga spindel, 
Maman, som nu välkomnar publiken till Moderna Museet. Första 
gången jag såg den i verkligheten var år 2000 i London, när Tate 
Modern invigdes. 

Invigningsutställningen rymde flera verk av Bourgeois, men 
det var Maman som var den riktigt omstörtande konstupplevelsen 
för mig. Så förväntningarna är stora i dag när jag återser den i 
Moderna Museets storsatsning. Spindeln/mamman som uppfyller 
hela världen, under vars ben man ständigt är omringad, inneslu-
ten eller fängslad; spindeln/mamman som den livgivande, frukt-
barhetens själva förutsättning som spinner sitt osynliga, starka 
nät kring hela tillvaron. Men också spindeln/mamman som den 
hotfulla, skrämmande, alltid omöjlig att komma nära. Det är knap-
past den mjuka modersfamnen som Flickan kan finna hos denna 
modersgestalt. Den modern skulle Louise Bourgeois tvingas fort-
sätta att söka, långt efter det att spindeln Maman blivit ett verk 
som kanske mer än något annat blivit synonym med hennes namn. 

Nu står den lite undanskymt placerad till vänster om 
Moderna Museets entré. Kanske den enda möjliga platsen? Det 
här är ett verk som kräver rum och uppmärksamhet. Men nog 
hade jag önskat en placering där konstverket kommit bättre till 
sin rätt. Allra helst som det snart ska visa sig att curatorn, Iris 
Müller-Westermann, åstadkommit en utställning med ambitionen 
att ta in hela det mångsidiga konstnärskapet utan att tvinga på 
konstnären en konceptuell tvångströja. Låt mig redan från början 
säga att den här utställningen är föredömligt strukturerad och 
genomförd med respekt för ett ovanligt genialt konstnärskap.

LITE HADE JAG nog undrat hur man skulle gå tillväga för att 
göra Bourgeois både tillgänglig för en större publik och samtidigt 
bevara hennes egenart och storhet. Skulle curatorn välja ett 
psykologiskt betraktelsesätt, eller helt enkelt redovisa sin omfat-
tande research i kronologiskt ordning? Eller fanns det andra vägar 
som ännu inte beträtts av alla dem som i skrift och utställningar 
behandlat den berömda gamla damen?

Det visar sig snart att Moderna Museet och curatorn låtit Lou-
ise Bourgeois konstverk (100 stycken den här gången) i huvudsak 
själva styra konceptet. Det betyder att man valt att strukturera 
verken efter en handfull teman som är gaska givna för den som 
något känner detta konstnärskap. 

Sammantaget nio teman som alla är väl förankrade i såväl 
motivval som läsart utgör den publikvänliga struktur som Iris 
Müller-Westermann valt. Detta sätt att låta en tolkning styra 
presentationen av ett konstnärskap underlättar tveklöst för publi-
ken att tillgodogöra sig mängden av verk. Det betyder i sin tur 
att man bortsett från kronologi och i stället följt konstnären på 
hennes olika vägar under ett långt liv och ett lika långt skapande 
Det visar sig exempelvis att spindeln ses som mammafigur men 
också som metafor för konstnären som skapar inifrån sig själv och 
sina resurser. Denna ikon har följt Bourgeois genom alla åren. I 
utställningen är det första redovisade spindelmotivet daterat så 
tidigt som 1947!

På liknande sätt har utställningsarrangörerna låtit valda 
teman härbärgera verk från mycket olika epoker i Bourgeois liv 
i ett och samma tematiska ”rum”. Det är dessutom rum också i 
fysisk mening. Utställningsarkitekterna Detlef Weitz och Hans 
Hagemeister har byggt en synnerligen väl fungerande scenografi 
där man som besökare leds från rum till rum utan att ”låsas in” i 
ett strängt koncept. Resultat: aldrig tidigare har jag så tydligt sett 
hur hennes uttalade feministiska credo, att förvandla kvinnan 
från objekt till subjekt, genomförts med sådan emfas. 

Om tidigare läsningar av Bourgeois konstnärskap ibland haft 
en lite begränsande slagsida av egenterapi (nog så intressant 
när det gäller ett så dramatiskt livsöde som hennes) har den 
”stackars” Louise Bourgeois nu tonat bort en aning till förmån 
för den oerhört starka, okuvade och självsäkra Louise Bourgeois, 
konstnär, kvinna, människa med en identitet som nästan för-
vandlar henne till den berömda spindelikonen. Hon som vårdar, 
lagar, reparerar, ställer till rätta och nyskapar, hon som omsluter 
inte bara sig själv och sin avkomma utan i vidare mening också 
mannen och därmed mänskligheten. Men också hon som har en 
självklar egen identitet som subjekt i sitt eget liv och sin konst.

Vad är det då för nio teman som utställningens curator funnit 
hos Bourgeois och som hon så konsekvent söker gestalta i sitt 
utställningskoncept? Låt oss gå igenom de nio rummen och se 
efter.

Det första rummet behandlar Louise Bourgeois roll som hus-
tru och mamma, ett kanske lite oväntat sätt att öppna en utställ-
ning sedan man passerat den stora Maman. Men Bourgeois var 
faktiskt inte bara konstnär utan mamma till tre söner, och nog 
finns det drag genom stora delar av konstnärskapet när den eviga 
konflikten i en kvinnas liv mellan ”husmorsplikter” och egen verk-
samhet. Här visas en rad teckningar, bland vilka särskilt den lilla 
Femme Maison imponerar: en kvinnokropp, till övre hälften dold 
i ett köksskåp, i nedre delen återgiven med blottat kön. En lite 
schematisk deklaration som inte missar sitt syfte.

Installationsvy, Maman (1999) vid 
Moderna Museets entré, januari 2015.
Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet. 
Collection The Easton Foundation.
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Ibland är hjärtevärme 
en dålig ersättning för 

centralvärme. 1995.

Tröst för ett tigerhjärta skulle 

Margareta Renbergs andra diktsam-

ling heta. Men den blev aldrig 

färdigställd före hennes död 2005. 

Poeten Gunnar Harding samlade 

hennes efterlämnade dikter, vilka 

publiceras tillsammans med en 

efterlängtad nyutgåva av debuten En 

tatuerad dams memoarer från 1974. 

Margareta Renberg gick på 

Konst akademin när hon visade några 

dikter för Ulf Linde, som i sin 

tur kontaktade Gunnar Harding som 

var redaktör för Lyrikvännen. Ett 

år senare publicerades En tatu-

erad dams memoarer, vilken kom att 

bli en av 1970-talets allra mest 

omtalade diktsamlingar. I dikterna 

kombinerades fantasins piruetter 

med en metallisk skärpa – och hela 

tiden fanns där hennes typiska 

mörka och genomskådande blick, den 

som var lika framträdande i hennes 

bildkonst. 

Men sedan blev det inga fler böcker. 

Själv skrev hon en programför-

klaring som sannolikt förklarar 

varför en av våra mest märkvärdiga 

poetiska begåvningar skrev så få 

dikter: 

Vill jag alls bli sedd? 
Jag vet inte. 
Det vore kanske bra för affärerna, 
men en distraktion i arbetet. 
Jag vill se något. 

Tröst för ett 
Tigerhjärta. Dikter 
av Margareta Renberg, 

Margareta Renberg själv 
som modell på Konstfack 
i mitten på 1960-talet 
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Paprika Steen.

F O K U S  P Å  •  P A P R I K A  S T E E N

PAPRIKA STEENS STARKA personlighet märks inte bara på 
vita duken –  utan direkt efter att vi gått in intervjurummet. Hon 
är yvig, uppe i varv och tittar mig rakt i ögonen. Men det finns 
också en stor värme i den disciplinerade och självsäkra framto-
ningen. 

– Om jag hade varit man hade det varit mer okej att vara som 
jag och säga precis vad jag känner. Vissa tål det, andra inte. Jag 
har aldrig kunnat fejka, säger Paprika.

Stilla hjärta är ett ensembledrama där en döende mor, 
spelad av veteranen Ghita Nørby, samlar hela familjen på sitt 
lantställe för att ta ett sista farväl. Hon har bestämt sig för att 
ta sitt liv och alla vet om det. Modern har den yngre depressiva 
dottern Sanne som favorit och Paprikas karaktär Heidi försöker 
desperat få hennes mamma att öppna sig och visa henne kärlek 
under dessa sista dagar. Bille Augusts film berättar vackert och 
finstämt om hur besvikelse och inre tumult som aldrig tidigare 
kommit till ytan, plötsligt får en deadline.

– Jag har själv varit med om en likanande situation. Min mor 
fick en hastig blodpropp. Jag undrade varför hon inte kom till min 
premiär. Sedan hittade jag och pappa henne hemma på golvet. 
Jag fick en förkrossande inblick i hur livet kan vända på bara 
några timmar. 

Stilla hjärta är Bergman-tintad och minimalistisk i utfö-
randet – små gester och obekväma situationer känns lika täta 
som i ett teaterstycke. Lite som Lars Norén på sparlåga, utan 
frenetiska utbrott och den ibland påtagliga nihilismen. Filmens 
titel kan också ses som dubbelbottnad. Dels som moderns hjärta 
som alla vet kommer att sluta slå om ett par dagar och dels hur 

dödshjälp faktiskt kan ha en positiv klang.
Scenen som bryter av filmens melankoliska anslag är när 

alla är samlade i soffan och beslutar sig för att röka en joint som 
Sannes slacker-pojkvän har med sig. Modern i familjen har allt 
att leva för de sista dagarna och vill prova på något så långt ifrån 
hennes världsliga uppfattning som möjligt. Det slutar med att de 
flesta sitter och gapskrattar när de ser hennes reaktion.

– Jag älskar den scenen och den visar hur briljant manus-
författaren Christian Torpe kan vara. Den var oerhört rolig att 
spela och alla har verkligen sin egen tolkning av hur narkotika 
påverkar dem. Jag har själv aldrig varit i närheten av att prova, 
så att försöka spela en hög person var en minst sagt spännande 
upplevelse, säger Paprika.  

DET SOM FRAMFÖR allt lockade Paprika Steen med rollen som 
Heidi var utmaningen att försöka blanda sorg och glädje. 

– När du ser hur en skådespelare har ett slags hoppfullhet i 
gråten. Att försöka upprätthålla modet och att bryta samman på 
samma gång. Svänga från ett ansiktsuttryck till ett annat inom 
loppet av några sekunder. En av mina favoriter – och en stor inspi-
rationskälla när det gäller just detta – är Gene Hackman. Hans 
skådespelarstil känns som när Gene Kelly dansar. Det ser så lätt 
ut, som om han inte förberett sig utan bara gör det. Jag försöker 
också få det att kännas som om jag lever i nuet när jag spelar. Jag 
respekterar hantverket och researchen inför roller, men kan inte 
känna respekt för någon som säger ”det är så här vi brukar göra”. 
Då måste jag göra tvärtom. 

En annan anledning till att Paprika tog sig an rollen har också 

Skådespelerskan Paprika Steen har förmågan att svänga från glädje 
till sorg på bara några sekunder och har varit en av Nordens mest 
färgstarka skådespelare sedan genombrottet i Festen. Hon är ständigt 
aktuell. Nu senast i Bille Augusts film Stilla hjärta.
AV FREDRIK SÖDERLUND  FOTO SF FILMDISTRIBUTION

OM ATT STILLA ETT HJÄRTA
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Margareta Renberg.
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O R L A N D O  •  M A R G A R E T A  R E N B E R G

I år är det 10 år sedan Margareta Renberg gick ur tiden 
och ett ovanligt konsekvent konstnärskap avslutades allt-
för tidigt. Cristina Karlstam minns sitt besök hos poeten 
och bildkonstnären Margareta Renberg i hennes hem 
i Stockholm i mitten av 1990-talet. Någon intervju ville 
Renberg inte vara med om, men ett samtal om hennes 
konst blev upphovet till en essä som publicerades i en liten 

katalog, producerad av Konstsalongen Kavaletten.

Cora återger här den text som Cristina Karlstam skrev i 
Kavalettenkatalogen 1996. Med hjälp av Margareta Ren-
bergs mångåriga vän och gallerist Mariann Ahnlund kan 
vi även publicera ett urval bilder av Renbergs målningar.

AV KRISTINA KARLSTAM

Virginia Woolfs essä A Room of Ones Own har kommit at tbli synonymt med kvinnors skrivande. Cora vill vara som ett eget 
rum, i Woolfs anda. Vi lånar namnet efter hennes roman Orlando, tankeleken kring den unge ädlingen som byter kön och en 
dag vaknar upp som Lady Orlando. ”Litterärt sett är allt möjligt”, skrev kritiken den gången. Och så även här: Orlando i 

Cora kan vara en dikt, ett samtal, en bild eller kärleksförklaring. En present till dig som läsare!

essä:
Margareta
Renberg
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