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”Coups de bâtons”
av Mayo, 1937.

Utan skygglappar. Spännande
skildringar av folkhemmet
”Birgit Ståhl-Nyberg.
Framtiden på väg”
Uppsala konstmuseum. Visas t o m 19/8.

”Utan titel” av Ramses Younane,
1939.

”Portrait of space, Al Bulwayeb,
near Siwa, Egypt” av Lee Miller,
1944.

”The incantation” av Abdel Hadi
El-Gazzar, 1948.

Egyptisk surrealism i centrum
entrum

○○Det finns ett behagligt patos utan
utropstecken hos Birgit Ståhl-Nyberg (1928–82). En bergfast tro på
att konsten, eller den blick konsten
applicerar på samhället, har en given roll att fylla.
I dag är Ståhl-Nyberg möjligen
känd för en publik som intresserar
sig för konsten i tunnelbanan och
har lagt märke till den keramiska
gestaltningen på stationen i Akalla.
Men det var måleriet som var hennes huvudsakliga värv.
Med utställningen ”Framtiden på
väg” lyfter Uppsala konstmuseum
fram ett konstnärskap som fallit
i oförtjänt glömska (senast Birgit
Ståhl-Nyberg ställdes ut var i början
av 90-talet). Det är en högst motiverad gärning. Dels för att Birgit StåhlNybergs politiskt medvetna konst
skildrar en spännande tid av urbanisering och bokstavligt folkhemsbygge. Dels för att hennes bilder vid
sidan av sitt samhällsbetraktande
besitter en närmast dansant kvalitet som gör dem mycket sevärda.
Birgit Ståhl-Nyberg växte upp i
ett torparhem i den jämtländska
byn Hammerdal och hittade till
konsten genom arbetarrörelsen aktiva kulturliv.
Med studier för lärare som Otte
Sköld och Lennart Rodhe tog hon
sig in på Konsthögskolan och genomförde en klassresa som i hög
utsträckning påverkade hennes
bildvärld.
Stadsrummet och kollektivtrafiken som sociala mötesplatser eller

”Art et Liberté: brytning,
krig och surrealism i
Egypten (1938–48)”
Moderna museet, Stockholm.
Visas t o m 12/8.

○○Några fullproppade salar bara,
i Moderna museets bottenvåning.
Men tankemässigt är utställningen
svindlande. ”Art et Liberté” är en
konst- och idéutställning som vänder uppochned på traditionell kunskap och måste få konsekvenser för
museets svenska basutställning.
Spännande!
Skenbart handlar det bara om
egyptisk surrealism mellan 1938
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och 1948. Om litteratur och måleri
av ett gäng Kairokonstnärer som
ibland målade likt den svenska
Halmstadgruppen. Alla fronderade
de mot 20-talets klassicism och ville
frigöra människans inre i stället för
att illustrera hennes utanverk. Tänk
Freuds undermedvetna och tänk
de fantasterier och drömmar som
surrealister i väst excellerade i – till
exempel Dalí och Tanguy.
Och visst är det intressant att
antifascistiska konstnärer och författare samtidigt målade så snarlika
bilder i Kairo, London, New York,
Halmstad och Paris!
Här visas 200 verk av för mig näs-

Men svindlande blir utställningen först när jag får klart för mig att
denna grupp av för oss (samt för nutida egyptier) okända surrealister
på intet sätt menade att de befann
sig i rörelsens periferi. De skulle
inte alls ha hållit med Edward Said
om att de var kulturellt ockuperade
av väst.

Verken har samlats ihop från hela
världen och saknas på egyptiska
museer. Gruppens fem utställningar
utspann sig mitt under andra världskriget, och i bakgrunden anar man
Picassos ”Guernica” men också
äldre konsthistoriska helvetesskildringar av Bosch, Brueghel och Goya.
Ofta känns uttrycket för kaos välbekant, som i Mayos suggestivt pastellartade krigsmålning. Men alldeles bakom detta stora verk hänger
Mahmoud Saids porträtt av en
mullig böna med guldlockar, som
jag bara lyckas tolka som en sfinxartad Orientens Mona Lisa. Kvinnomonstret eller den nya kvinnan?
Ibland måste man erkänna sin
kulturella inlåsning.

Art et Liberté.
Gruppen grundades den 22
december 1938 genom publiceringen av manifestet ”Länge
leve urartad konst” och var en
brokig plattform för kulturell och
politisk reform.
Utställningen på Moderna
museet omfattar över 200
konstverk och arkivdokument av
trettio konstnärer och författare.
På bild medlemmar och vänner
till Art et Liberté 1945.

Nej, de accepterade inte ett binärt
tänkande utan betraktade sig som
likvärdiga aktörer i ett kosmopolitiskt nätverk med intensiva tankeutbyten via globala utställningar
och tidskrifter. Dessutom tog de sig
rätten att omforma surrealismen
för egna frihetliga syften, betraktade futuristen Marinetti (en egyptier
på återbesök i sitt hemland) som
ren fascist och vägrade att underkasta sig några diktat från ”centra”
i väst.
Även om medlemmarna i Art et

”Framtiden på väg” fokuserar på
måleri från 60–70-talen, men
ger en heltäckande bild av StåhlNybergs yrkesliv.
En sträv kärvhet finns med från
början till slut. De jämtländska byarna tecknas som vemodiga avfolkningslandskap. Steget till den sterila och inte alltid människovänliga
ABC-staden är långt, men blicken
som ser är alltid densamma.
Med sitt tydliga politiska anslag,
enstaka FNL-märken och ibland

I den magnifika ”Den snälla flickan”
trängs exempelvis fem gestalter.
Fyra av dem är aktiva män, hämtade från sportsidorna och ihopsatta
till en tumlande scen som mest liknar ett yvigt slagsmål. I mitten av
bilden står en passiv och maniskt
leende kvinnofigur hämtad från en
annons för pälsar.
Bilden gör en enkel poäng av hur
människor skildras, men den nöjer
sig inte med det. Ovanför gruppen
svävar en dramatisk fullmåne på
en mörkblå himmel. De tätt ställda
kropparna som fyller merparten av
bildytan skapar med sina märkliga
positioner en våldsam spänning
och helheten lämnar alla sakfrågor
och blir en gåtfull skildring av en
diabolisk mänsklighet.
Birgit Ståhl-Nyberg behärskade
både text och undertext.

Sebastian Johans
konst@dn.se

Petra Gipps skulpturala
byggen en fin förebild
Liljevalchs, Stockholm. Visas t o m 13/5.

tan helt okända män och kvinnor
med återigen aktuella teman som
krig, den fragmenterade kroppen,
prostitution och antivåld…

nav är ett återkommande motiv hos
Ståhl-Nyberg. Högburna borgare,
förskrämda eller stolta arbetare,
kvinnor med barnvagnar, stressade
pendlare, tanter, ungdomar och utslagna. Ståhl-Nyberg var noga med
att få med allt och vinnlägger sig
tydligt med att notera också de som
inte brukar få ta plats. Hela tiden
utan skygglappar och med en för
dåtiden ovanlig medvetenhet om
klass, kön och ålder.

Utställning.

Petra Gipp

Den okända egyptiska surrealistgruppen Art
et Liberté presenteras nu på Moderna museet i en utställning med samma namn. Det
svindlar för DN:s recensent Ingela Lind.

Detalj från Birgit Ståhl-Nyberg
”Den snälla flickan”. Foto: Pär Fredin

snudd på heroiserande arbetarbilder skulle man kunna tro att
Ståhl-Nyberg fallit i glömska för att
hon ägnade sig åt plakatkonst. Så är
inte fallet. För det mesta undviker
hon närmast militant att försköna,
utan målar bara det som råkar fylla
hennes verklighet.
Dessutom finns det hela tiden en
underliggande målerisk lust i StåhlNybergs verk. Med inspiration från
förebilder som Léger vrider hon
gärna till perspektiv och kompositioner på ett rytmiskt sätt.
Utgående från bilder i tidningar
plockade Ståhl-Nyberg ofta ihop
kollageartade motiv som nästan får
en surrealistisk prägel.

Liberté ofta kom från trotskistiska,
antirojalistiska och antikoloniala
rörelser vägrade de att använda
konsten som politiskt medel. För
dem var konsten ett mål, inte ett
medel. Vilket visar sig betyda en
brokig palett av antinationalistiska uttryck, baserad på hyllningar
av den modernistiska ”degenererade” konst som Hitler under
samma tid förföljde och konfiskerade via den nazistiska propagandautställningen ”Entartete Kunst”
(med början i München 1937).
Möten, kulturella salonger, intensivt personliga samarbeten över
konstgränserna… Kairo erbjöd vid
denna tid ett sjudande kulturliv
och en oas för flyktingar från alla
håll. Under ett decennium vävs
västliga konstnärer, filmare och
författare (som Lawrence Durrell,
Roland Penrose, Lee Miller, Her-

bert Read och Artur Lundkvist)
ihop med andra, för mig hittills
okända, i lösliga kosmopolitiska
kontaktnät. På en vägg målas en
imponerande karta upp av dessa
korsvisa inflytanden via pilar fram
och tillbaka över världen.
Gruppen Art et Liberté är ett av
många exempel på personliga nätverk som senare forskning börjat
uppmärksamma för att försöka
inringa hur idéer och stämningar
utbyts och vidareutvecklas – inte
alls från centrum till ytterkanterna
som man tidigare ofta trott, utan
som något mycket rörigare: från
överallt till överallt.
Efter 1948 upplöstes gruppen
och flera medlemmar tvingades gå
i exil. Men under tio års tid var Art
et Liberté konstens international.

Ingela Lind
konst@dn.se

○○Ett antal av arkitekten Petra
Gipps gipsavgjutningar står utplacerade i Skulpturhallen på Liljevalchs. De har ett skulpturalt uttryck
och är alla förstudier till byggnader
uppförda av hennes arkitektstudio.
Utställningen är en helhetsupplevelse i miniformat. Samtidigt släpper Petra Gipp boken ”passage/
schakt/nisch/fodring/nav – vandring”, där arkitekturen samsas med
nyskriven poesi av Ann Jäderlund.
Petra Gipps modeller liknar dikterna – modernistiska, asketiska och
abstrakta. Som om språkmaterialismen fått kropp.
Arkitektur är oftast för nyttoinriktad för att riktigt kunna kallas
konst. Men det man ser både i utställningen och Petra Gipps färdiga
byggnader är att arkitekturen mår
bra av att inspireras av konsten.
Den här sortens konstnärliga an-

språk syns oftare på den internationella arkitekturscenen än i Sverige.
En av Gipps modeller för tankarna
till Christian Kerez betydligt större
molnformade gipsverk, andra till
Cecilia Pugas suggestiva modeller,
båda på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016.
Stämningsfull musik, komponerad för tillfället av Pelle Ossler och
Christian Gabel, strömmar ur högtalarna. Lyfter man blicken ser man
att modellernas placering samspelar med utställningssalens geometriska innertak.
Det är en intrikat utställning. För
att få ut så mycket som möjligt av
gipsmodellerna ska man titta in i
deras nästan kroppsliga öppningar,
vinklar och vrår. Se hur ljuset och
skuggorna faller.
Sedan kan man zooma ut och
se hur mycket Petra Gipps förhållningssätt skulle kunna bidra
till det svenska samhällsbyggande
som pågår just nu. Genom alla sina

Gipsavgjutning av Petra Gipp.
Foto: Petra Gipp

projekt visar hon omsorg om rum,
form och material. Hennes sätt att
inte kompromissa med sin vision,
och därmed sätta människans
upplevelse främst, är något de som
ägnar sig åt byggande borde ta efter.

Julia Svensson
konst@dn.se

Läs intervjun med Petra Gipp på
dn.se/kultur.
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