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Sammanfattning 

Uppsatsen tar upp hur Giacomettis konst blev uppmärksammad i Sverige på en av de 

första utställningarna som gjordes med hans konst på Moderna Museet i Stockholm år 1977. 

Undersökningens tar upp hur Giacometti togs emot som konstnär av konstvetare och 

tidningsrecensenter och hur de reagerade på konsten. Vidare följer en undersökning av 

Giacomettis egna texter. 

I undersökningens början beskrivs relationen mellan Giacometti och Jean Genet. Genet 

har skrivit omfattande texter om konstnären och spenderade mycket tid med denne. Därefter 

följer tre analyser av olika verk av skulptören. Jag använder mig av specifika verk för att 

jämföra mina egna upplevelser och tolkningar i förhållande till konstkritikerna och till 

Giacometti själv. 

 Jag undersöker sedan den utställning som gjordes med Giacomettis konst på Moderna 

Museet i Stockholm år 1977 där jag granskat utställningskatalogen samt artiklar och 

recensioner som skrivits om utställningen. Jag har även studerat Giacometti i svenska 

uppslagsverk, även utdrag ur Giacomettis egna texter för jämförelse.  

 I slutdiskussionen kommer jag fram till att min egen uppfattning är snarlik recensenternas 

och Giacomettis. De gemensamma beröringspunkterna i våra uppfattningar är upplevelsen av 

verken som känsloladdade och Giacomettis gestaltande som ett sökande efter det bestående 

och det eviga. Detta kan bero på att Giacomettis egna texter har haft inflytande på både 

recensenter och konstvetare. Men det skulle också kunna bero på att konstnären lyckas 

förmedla detta genom skulpturerna i sig. I uppslagsverken beskrivs skulpturerna på ett 

annorlunda sätt, här bortser man från konstnärens avsikter och upplevelsen och knyter istället 

an till konstnärens liv för att ge mening. 
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1. Inledning 

Första gången jag såg ett verk av Giacometti så tilltalade det mig inte alls. Jag fick ett 

intryck av svaghet. Det var som att dessa skulpturer jag såg framför mig skulle falla i bitar om 

jag nuddade vid dem. Jag gillade inte den bräcklighet som jag då uppfattade. När jag började 

läsa om konstnären och hans sätt att arbeta så blev det genast helt förståligt. Hans konst 

förmedlade inte längre en känsla av svaghet, snarare styrka och dynamik, något levande.  

Det som jag nu uppfattar i Giacomettis skulpturer är egentligen inte skulpturen i sig utan 

det som finns bakom. En hands mödosamma arbete. Denne konstnärs intellekt har också 

intresserat mig. Hans tankar om det ”rena”, det avskalade. Genom denna undersökning vill 

jag få reda på mer om konstnären och hans intention med sina verk.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Jag vill undersöka receptionen av Giacomettis skulpturer genom att titta på en specifik 

utställning på Moderna Museet i Stockholm 1977 och vad som skrevs i samband med den. Jag 

vill också undersöka när man började skriva om Giacometti i svenska uppslagsverk. Med 

mina egna reaktioner som bakgrund vill jag alltså undersöka hur några skulpturer togs emot 

av kritiker och konsthistoriker i Sverige. 

Jag vill få klarhet i vilken sorts uppmärksamhet som riktades mot Giacomettis konst. Jag 

vill i min uppsats undersöka hur Giacometti togs emot i Sverige som konstnär, hur främst 

konstvetare och tidningsrecensenter reagerade på hans konst. Mina huvudfrågor är: 

skiljer sig Giacomettis egen uppfattning om sin konst från konstkritiker och recensenter? 

Uppfattade de skulpturerna på samma sätt som jag eller helt annorlunda? I sådana fall hur? 

 

1.2 Material och metod 

Jag kommer att göra en undersökning av konstnärens tankar kring sina verk. Jag ska 

studera Giacomettis egna texter. Samtidigt vill jag få en bättre förståelse om huruvida han 

medvetet eller omedvetet vill att andra uppfattar hans verk, eller om detta var något han inte 

tänkte på. Jag kommer att fokusera på bronsskulpturerna i stort format som Giacometti 

började med i mitten av 1930-talet. 

Mitt primärmaterial är utställningskatalogen från Giacomettis utställning på Moderna 

Museet i Stockholm år 1977. För att kunna få mer information runt denna utställning har jag 

också studerat artiklar i några svenska dagstidningar och tidskrifter från år 1977. Jag har även 

använt av Jean Genets bok Giacomettis ateljé, 1994 (L’atelier d’Alberto Giacometti 1979), en 

essä om konstnären. Jag har också använt mig av Giacomettis egna texter i Alberto 
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Giacometti skriver, 1993 (Alberto Giacometti Ecrits, 1990). Jag valde att titta på just denna 

specifika utställning på Moderna Museet, eftersom jag ville undersöka när Giacometti som 

konstnär blev uppmärksammad i Sverige.1 Antagligen har konstnären ställt ut tidigare men 

jag har inte hittat honom i ett tidigare svenskt sammanhang. Jag har närläst artiklar från år 

1977 som gäller utställningen för att sedan relatera dessa till varandra och på det sättet se om 

det skrivs liknande saker, eller vad som eventuellt skiljer dem åt.  

Jag har även närläst artiklar om konstnären i svenska uppslagsverk och gjort samma sak 

med dessa texter. Dessa uppslagsverk är; Svenska uppslagsbok, 1949, Bonniers lexikon, 1961-

1967, Konstens världshistoria, 1963, Media: familjelexikon, 1980, Bra böckers lexikon, 1985, 

Norstedts konstlexikon, 1987, Nationalencyklopedin, 1992, Fogtdals konstlexikon, 1993, Bra 

Böckers Lexikon, 1996 och Konstboken, 1999.  

De olika kategorierna av texter som jag har använt mig av är dagstidningar, uppslagsverk, 

Jean Genets bok Giacomettis ateljé, 1994. Med hjälp av dessa olika röster vill jag belysa 

receptionen av Giacomettis skulpturer från olika håll. 

Jag har inte sökt efter artiklar i konsttidningar, detta beror på att jag inte har hittat något 

när jag sökt på Giacometti år 1977, när jag har gjort min artikelsökning på bibliotek och 

universitetsbibliotek i Göteborg, Halmstad, Lund och Malmö och i deras databaser som 

endast sträcker sig tillbaka till år 1979. Jag har varit på universitetsbiblioteket i Lund och även 

på Malmö stadsbibliotek för att titta på artiklar på mikrofilmer. Men sannolikt förekommer 

konstnären tidigare än detta årtal i detta och andra sammanhang. 

Jag har även försökt få en uppfattning om hur människor i min omgivning uppfattat 

Giacomettis konst första gången de ser den. Därför har jag visat bilder av hans konst, främst 

skulpturer, för fem stycken slumpvis utvalda personer i min närhet, tre av dem med allmän 

kännedom om konst, två av dem som tidigare studerat konst på universitetsnivå. Detta har gett 

reaktioner som jag använder mig av i min undersökning.  

I kapitlet ”Bakgrund om Giacometti” har jag hämtat uppgifter ur ett svenskt 

konstnärslexikon, Fogtdals Konstlexikon, 1993 och Jonatan David Fineberg, Art since 1940: 

strategies of being, 1995 och Alberto Giacometti, Alberto Giacometti: skulpturer, teckningar, 

målningar, 1994, även texter som konstnären skrivit under åren 1915-1965 i boken Alberto 

Giacometti skriver, 1993, för att få ett bättre perspektiv på hur han såg på sin konst.2 Denna 

bok är uppdelad i tre delar där det finns publicerade texter, anteckningar och samtal. 

                                                             
1 Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977 
2 Giacometti, Alberto Giacometti skriver, 1993  
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Giacometti själv påbörjade redan under 1950-talet en bok. Men den franska originalutgåvan 

till denna bok publicerades först 1990, 24 år efter Giacomettis död.3 

Jag har även varit på konstmuseet Louisiana i Danmark för att närstudera skulpturer av 

konstnären och gjort analyser av dessa. På detta sätt har jag kommit närmre Giacomettis konst 

och på ett bättre sätt kan jag relatera till hur andra uppfattar hans skulpturer. 

Jag kommer att i mina analyser använda mig av Ocvirk, Art fundamentals: theory & 

practise, 1994 som utgångspunkt och som ett verktyg för att tränga mig djupare in i verken. 

Något som jag särskilt kommer att undersöka är abstraktionsnivån i hans verk som en viktig 

del och sedan knyta detta till Giacomettis egna texter om vad han tycker sig se i verkligheten. 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har i huvudsak använt mig av svensk litteratur men i vissa fall också utländsk litteratur 

som varit nödvändig för undersökningen i vad gäller bakgrund om konstnären och även de 

texter som Giacometti själv skrivit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Giacometti, Alberto Giacometti Ecrits, 1990 
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2. Undersökning  

 

2.1 Konstnären och Jean Genet 

Jag vill börja med ett citat taget ur Giacomettis ateljé, 1994, en essä av Jean Genet. “Jag 

tror att Giacomettis konst söker hitta det hemliga såret i varje människa, och rent av i varje 

ting, för att därmed göra dem tydligare.”4 Detta citat ger en bra bild av Giacomettis konst och 

av hans uttryck som konstnär. Denna essä presenterar också konstnären i vad han sökte i sin 

konst, hur han ville gestalta och hur han ville att folk skulle reagera.  

Men det huvudsakliga för honom som person var hans eget sökande och att kunna gestalta 

det han såg i sin egen verklighet. Han sökte i många år efter detta, att hitta det verkliga, detta 

var för konstnären ouppnåeligt, vilket gjorde att han hela tiden fick börja om i sitt arbete. Man 

får ett intryck av att Alberto Giacometti ofta nämns ihop med sin vän Jean Genet, en god vän 

till konstnären som spenderade många timmar i Giacomettis ateljé.5 I essän beskriver Genet 

vad han känner när han står inför Giacomettis verk. Genet beskriver upplevelsen av 

Giacomettis skulpturer på följande vis: ”Skönheten i Giacomettis skulpturer tycks mig ligga i 

denna oupphörliga, ständiga växling mellan att vara oerhört långt borta och oerhört nära. 

Detta växelspel pågår oavbrutet, och det är därför man kan säga att det är i rörelse”.6 

Citatet skildrar precis den känslan som jag har fått när jag stått framför Giacomettis 

skulpturer. Man känner sig på något sätt så liten i förhållande till dessa verk som är två till tre 

meter höga. Det finns även små skulpturer som är ca tio centimeter, dessa har jag inte studerat 

ingående utan stannat vid de mellan en till tre meter. Man får ett intryck av de större 

skulpturerna som väldigt höga och mäktiga när man står framför dem. Även de som är små, 

runt ca en meter ter sig långa.  

Jag fortsätter med ett annat citat av Genet: ”En annan känsla som man får inför 

skulpturerna: fastän allihop är mycket vackra varelser tror jag att deras sorg och ensamhet 

kan jämföras med en vanskapt människas sorg och ensamhet när hon plötsligt står där naken 

och skyltar med sitt lyte samtidigt som hon bjuder ut till beskådande sin ensamhet och sin 

stolthet. Evigt bestående.”7 Genet lyckas med ord formulera den brännande känsla jag får 

inom mig när jag betraktar Giacomettis skulpturer.  

Det är beundransvärt hur Genet kan fånga sin upplevelse så att jag exakt känner igen min 

egen upplevelse av vad Giacometti skildrar i sina verk. Detta kan bero på två saker delvis att 

                                                             
4 Genet, Giacomettis ateljé, 1994, s 6 
5 Wretholm, ”Naknare än en skulptur av Giacometti kan ingen vara”, Veckojournalen, 1977, s 36 
6 Genet, Giacomettis ateljé, 1994, s 23-24 
7 Ibid., s 42 
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Genet och Giacometti var goda vänner och dessutom att Genet spenderade mycket tid i 

Giacomettis ateljé. För att jämföra Genets tankar vad gäller konstnären och dennes verk vill 

jag i nästa kapitel göra analyser av några egna utvalda verk som jag har studerat.   

 

2.2 Analys av skulpturer 

För att tala om form har jag valt att använda mig av vissa delar i Art Fundamentals ett 

schema som han kallar ”The Evolution of FORM”.8 Jag kommer att undersöka dessa 

specifika element: linjeverkan, struktur, gestaltning i form och komposition, balans, 

proportion och dynamik. Dessa element är vad jag menar viktigast i analys av just 

Giacomettis verk eftersom dessa är skulpturer. Det är också ett enklare sätt att undersöka 

likhet och skillnad i verken på detta sätt. Övriga aspekter som ljus och valöreffekter och 

dynamik kommer jag att undersöka, dessutom abstraktionsgrad. 

I det här kapitlet kommer jag att göra analyser av tre verk. Dessa verk har jag valt bland 

dem som fanns på konstmuseet Louisiana utanför Helsingör som jag besökt i samband med 

denna undersökning. Jag vill undersöka vad det är i skulpturerna som tar fram det 

känsloladdade som beskrivs av de fem utvalda personerna som jag tidigare nämnde. Jag valde 

följande skulpturer: Gående kvinna, 1932-34, Stor kvinna IV, 1960 och Stort Huvud, 1960. 

Här följer mina analyser av dessa: 

 

2.2.1 Gående kvinna, 1932-34 

Gående kvinna såg jag först på långt avstånd.  Denna kvinna står i kontrapost d.v.s. 

tyngden ligger enbart på ena benet och höften lutar därmed. Den ena foten skjuter ut framför 

den andra och benen sitter ihop. Det finns inga negativa former i skulpturen, vilket gör den 

enhetlig. Linjerna i detta verk är väldigt jämna och harmoniska. Denna skulptur påminner om 

afrikansk konst. Det finns även en grop under brösten en inbuktning, precis som att någonting 

tagits bort. 

Varken armar eller huvud existerar på skulpturen, men dessa behövs egentligen inte. Man 

ser att det är en kvinnokropp genom att kurvorna utformas kring magen och runt brösten. Man 

får ett intryck av att skulpturen ska ta ett steg framåt, nästan så att den lutar lite till sidan för 

att ta nästa steg. Detta gör skulpturen dynamisk, en aning harmoniskt dynamisk. Bakifrån har 

skulpturen en markerande linje som utgör ryggraden. Kroppen är proportionerlig, men 

                                                             
8 Ocvirk, Art fundamentals: theory & practise, 1994, s 29 
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samtidigt abstrakt genom att den är väldigt långsmal och fötterna en aning för fyrkantiga för 

att vara övertygande om att det är en riktig människokropp. 

Det som skiljer denna epok från Giacomettis senare epok är att hans skulpturer är helt 

släta och mer voluminösa. Abstraktionsgraden finns där, en aning mer påtaglig än hos hans 

senare skulpturer. Kvinnogestalten ser nästan svävande ut men binds samman med marken 

genom de otympliga fötterna. 

 

2.2.2 Stor kvinna IV, 1960  

Jag lade märke till just denna långa gestalt föreställande en kvinna. Denna gjorde ett 

mycket stort intryck på mig redan första gången som jag såg den. Jag tyckte om den, 

samtidigt som den utstrålande någon sorts kvinnlighet som jag själv kunde relatera till. Jag 

såg mig själv. Jag hade en stark lust att gå fram och känna på skulpturen, jag tog mig istället 

en närmare titt och föreställde mig hur det skulle kännas. En aning vasst och gropigt kanske. 

Strukturen kan te sig en aning vass i förhållande till de annars runda formerna. Om 

konstverket istället varit slätt hade intrycket hos denna kvinnogestalt varit en aning mjukare 

och mer harmoniskt. Som i föregående analys av Gående kvinna. 

Skulpturen är väldigt hög, kvinnogestalten är lång, närmare tre meter. Ansiktet riktas rakt 

fram, armarna vilar på de breda höfterna, som faktiskt är väldigt breda om man ser till den 

tunna kroppen i övrigt. Abstraktionsgraden är ganska långt driven. Samtidigt om man ser till 

vad Giacometti anser om sina gestalter så hade han nog sagt emot mig i detta. Då han själv 

sökte en form av likhet av vad han upplevt och var trogen sin grundupplevelse.9  

De mörkgråa tonerna i hans senare skulpturer har med materialbehandlingen att göra. De 

är mörkgråa, men om man sätter dem i solljus så blänker de guld på vissa ställen. Texturen i 

verket hjälper till med intrycket av liv på det sättet att den är så pass ojämn. Det är spännande 

att den negativa formen, dvs. det tomma utrymmet mellan massan i verket, på kvinnan bara 

syns framifrån och bakifrån. Från sidan finns det inga negativa former. Skulpturen blir väldigt 

platt från sidan, det finns knappt någon volym alls. Om man ser till dynamiken så finns den 

där, men mer som ett uttryck i ansiktet. Man får ett intryck av att skulpturen både rör sig och 

står stilla. Att den precis har stannat upp och visar sig på ett stolt sätt för att sedan gå vidare. I 

just det här fallet så är skulpturen väldigt stor vilket gör att intrycket blir mäktigt. Även denna 

skulptur är av brons vilket gör att intrycket av figuren blir mer levande. Genom att gjuta i 

                                                             
9 Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 10

brons får man en mer reflekterande skulptur. Detta gör att den ter sig mer dynamisk i sitt 

utryck.  

 

2.2.3 Stort Huvud, 1960 

Samtidigt som denna enorma skalle, som är ca femtio centimeter i höjd, ser ut som ett 

verkligt huvud är abstraktionsnivån väldigt långt driven. Med tanke på färgen, texturen och 

formen påminner skulpturen om en karikatyr. Detta intryck får man genom att näsan sticker 

uppåt och munnen är formad i en bister överdriven min. Som de andra skulpturerna i samma 

kategori är huvudet väldigt smalt och ser nästan ut som att det trycks ihop från två sidor. Det 

är bara öronen som står ut en aning från det massiva huvudet. Framifrån ser huvudet väldigt 

smalt ut. Man får intrycket av att huvudet böjer sig uppåt och sträcker fram näsan på ett stolt 

sätt. Samtidigt verkar blicken helt död och ögonen kan liknas vid två tomma oändliga hål.  

Det som gör att man får intrycket av en karikatyr är de enormt stora ögonhålorna och den 

väldigt spetsiga och stora näsan. Linjeverkan har genom detta en stor effekt i skulpturen. 

Näsan ser nästan överdriven ut i förhållande till resten av huvudet. Öronen är väldigt 

otympliga, de ser enorma ut i förhållande till huvudet från sidan. Men samtidigt så går 

käklinjen rakt och spetsigt. Man får intrycket av en viss naturalism i ansiktet, men detta 

motverkas av den döda blicken som på något sätt ändå inger ett intryck av lugn och auktoritet.  

Den faktiska texturen i skulpturen är väldigt ojämn, nästan så att ansiktet ser ärrat ut, detta 

ger en viss inverkan till just det levande i skulpturen. Samtidigt som den framstår som helt 

död så verkar den ytters levande. Det finns trots allt en dynamik och en riktning framåt, det 

ser ut som att det enorma huvudet vill röra sig i riktning mot ett mål. 

Nedtill avslutas halsen i något som kan liknas vid en stor fyrkantig klump som utgör 

tyngden. Halsen är långt driven i abstraktionsgrad vilket gör att det ser ut som att huvudet har 

växt upp ur marken. Denna skulptur är väldigt karaktäristisk för Giacometti. Den ter sig tung 

och stor samtidigt som den är smal.  

 

2.2.4 Konklusion av de tre analyserade verken 

Giacomettis verk gör ofta ett stort intryck på människor som betraktar dem. De inger 

känslan av ensamhet, men samtidigt av sökandet efter det bestående. Här i min slutsats av 

analyserna har jag gjort en jämförelse med de fem personer som jag haft med i min 

undersökning, det är bara en av dessa som sett skulpturerna i original. Men även om de ser 

skulpturerna på bild reagerar de flesta starkt på hans konst, majoriteten av dessa säger att hans 

verk är det mest groteska och fula de har sett. Detta har jag hört från diverse vänner och 
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bekanta som jag har visat bilder för på hans konst. De flesta har faktiskt reagerat negativt. 

Men jag klandrar inte dem, jag tyckte precis samma sak den första gången jag såg några av 

hans verk i en bok. 

Jag har undersökt linjeverkan, struktur, gestaltning i form och komposition, balans, 

proportion och dynamik, även abstraktionsnivå i de tre olika verken. Andra element som 

också har varit viktiga är linjeverkan, gestaltning, ljus och valöreffekter genom 

materialbehandling. De två sistnämnda verken ter sig mer likartade i sin struktur, form och sin 

stil än den första som är från Giacomettis tidigare epok som konstnär. 

Alla skulpturer är smala och avlånga. Det som gör skulpturerna så övertygande men 

samtidigt så svårfångade är den dynamik man upplever i dessa. Denna dynamik beror på 

balans och textur. I de två sista analyserna av Stor kvinna IV och Stort huvud ser man hur 

Giacometti dragit sina fingrar och format verket i texturen. Detta grepp återkommer i de flesta 

av Giacomettis senare skulpturer. I Gående kvinna finns däremot inga spår av fingrar 

eftersom denna skulptur är helt slät. 

Slätheten i texturen på Gående kvinna gynnar inte dynamiken i verket som i de två andra 

verken. Det som ger dynamik här är istället den kontrapost som skulpturen står i och även 

linjeverkan som har en stor roll här, då den i form och linjer istället är utdragen i en rörelse 

där kvinnan är på väg framåt. Linjeverkan är mer jämn i Gående kvinna jämfört med i de 

andra där linjerna är mer avtrubbad och ojämna. Det gropig och vassa i verken Stor kvinna IV 

och Stort huvud gör att skulpturerna blir mer dynamiska när den betraktas från olika håll då 

man även ser att ljuset studsar på den ärrade strukturen på ett mer intensivt sätt än i det första 

verket.  

Proportionerna är mer balanserade i Gående kvinna. Däremot i Stor kvinna IV är höfterna 

väldigt breda jämfört med resten av den smala kroppen. Även i Stort huvud finns sådana 

tendenser då öronen ter sig väldigt stora i proportion till själva huvudet. Dessa överdrivna 

proportioner tyder på att abstraktionsnivån är relativt hög. Om man jämför dessa verk kan 

man se att Gående kvinna är från Giacomettis tidigare period och att de två sistnämnda 

skulpturerna kommer från hans senare period då han började med sina smalare och mer 

urkarvade skulpturer, den första var mer slät. 

 

2.3 Bakgrund om konstnären  
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Giacometti föddes år 1901 i Schweiz och dog 1966. Hans far Giovanni Giacometti var 

konstnär inom den schweiziska postimpressionismen.10 Som artonåring började Giacometti 

studera vid Ecole des Arts et Métiers i Gèneve. Han blev intresserad av bysantinska mosaiker 

och senare barockarkitektur, han åkte till Italien för att studera detta. Tiden mellan 1923-25 

studerade Giacometti vid Académie Colarossi hos Antoine Bourdelle i Paris. Under dessa år i 

Paris inspirerades han alltmer av primitivism och surrealism.11 En person som hade en viktig 

position i Giacomettis liv var hans bror Diego som han sedan 1927 delade ateljé med i Paris. 

Diego satt ofta modell för Alberto. Det var här Giacometti började med sina surrealistiska och 

kubistiska skulpturer, de delade denna ateljé till Giacomettis död 1966.12 

I slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet blev konstnärens verk mer abstrakta. Han 

blev officiellt medlem i surrealistkretsen år 1930. Under kriget befann sig Giacometti åter i 

Gèneve, under denna tid började han jobba med de skulpturer som han idag är mest känd för, 

nämligen de tunna och höga. Efter att ha återvänt till Paris år 1946 märkte man även 

Giacomettis karaktäriska drag i hans teckningar och målningar.13 De är ofta ett porträtt av en i 

regel en enskild person i en vagt definierad rumsmiljö. De höga, smala skulpturerna började 

han att göra 1945-1947.14 

Det som utmärker Giacometti är att han upplevde en konflikt mellan upplevelsen av 

verkligheten och den abstrakta känslan i skulpturen. Denna känsla gjorde att Giacometti ville 

ta bort alla saker som redan var intränade sedan tidigare erfarenheter i hans skapande för att 

kunna se helt klart för vad som egentligen stod framför honom. Han ville uppleva känslan 

som ett nyfött barn som för första gången stod inför en ny uppgift. Han sa ofta ”Jag återger 

vad jag ser”.15 Det Giacometti såg i den verkliga människogestalten och det han försökte 

återskapa är något som man kan kalla för abstraktion. Detta gjorde att han varje dag tog 

sönder det han hade gjort dagen innan eftersom han inte tyckte att det var tillräckligt äkta. Så 

här höll konstnären på ända tills någon tog iväg en målning eller en skulptur från hans ateljé 

för att visa upp på en utställning. Han skyllde alltid på sig själv i det han såg som sitt 

misslyckande som konstnär och skulptör.16  

Giacometti var elev till, som tidigare nämnts, Antoine Bourdelle vid Académie 

Colarossi.17  Bourdelle hade ett stort intresse för arkitektur och skulptur i samspel. Giacometti 

                                                             
10 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 32 & Fineberg, Art since 1940: strategies of being, 1995, s 138 
11 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 32 
12 Fineberg, Art since 1940: strategies of being, 1995, s 139 
13 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 33 
14 Kommande stycke hämtat ur Wretholm, ”Naknare än en skulptur av Giacometti kan ingen vara”, Veckojournalen, 1977, s 37 
15 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 33 
16 Fineberg, Art since 1940: strategies of being, 1995, s 140 
17 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 32 
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inspirerades väldigt mycket av dessa studier hos Bourdelle där han bröt med sin tidigare 

figurstil och utvecklades istället inom det kubistiska området, där han även inspirerades av 

kaldeisk och egyptisk konst.18 Efter år 1925 så började Giacometti utföra sina första 

skulpturer där han utvecklade en abstraktionsprocess. Han lät sig inspireras av kubistiska 

skulpturer och afrikansk stamkonst.19  

 

2.4 Giacometti på Moderna Museet i Stockholm år 1977  

Verk som visades på utställningen kom från samlingen ”Fondation Maeght” i franska 

Vence.20 Den omfattade både skulpturer, teckningar och målningar från hela Giacomettis 

konstnärskap och syftet var att ge en allmän bild av konstnärens verk. Jag kommer i den 

första delen av det kapitel ta upp vad som skrevs i utställningskatalogen. I den andra delen 

kommer jag att föra en diskussion om artiklar och recensioner som skrevs om utställningen. 

 

2.4.1 Utställningskatalogen 

Katalogens förord skrevs av Ulf Linde som var en betydelsefull konstkritiker och 

museiman.21 Ulf Linde var även utställningskommissarie. På utställningen visades skulpturer 

från Giacomettis tidiga surrealistiska period men även från hans senare period då han började 

göra sina karaktäristiska långa bronsskulpturer. Ulf Lindes förord består av en redogörelse för 

hur han första gången träffade Giacometti.22 Linde citerar här Giacometti ”’Skulptur är 

volym, men jag får aldrig tag i volymen så jag är ingen skulptör. Vad beror det på? – För mig 

har det alltid varit så. Hur skall man förklara det?...’”23  

Detta är en förklaring till Giacomettis strävande. Att han aldrig kunde nå det främsta och 

det yttersta, inte bara vad gällde volym, gjorde honom ofta besviken. Det intressanta är att han 

inte såg sig själv som skulptör på grund av detta. Giacometti ställer frågan till sig själv i 

citatet, hur man ska förklara at det alltid varit på detta sätt. Detta återspeglar vad Giacometti 

tyckte om sig själv på ett väldigt pessimistiskt sätt, som en lång väg att gå och målet som ett 

totalt misslyckande. Linde reflekterar precis som Arne Thörnqvist, som kommer att nämnas i 

senare i detta kapitel, över huruvida Giacometti håller kvar sin grundupplevelse vad gäller 

tecknandet. Linde menar då att han vill få fram den upplevelse som man första gången har 

                                                             
18 Åström, Nationalencyklopedin,1992, s 456-457 
19 Sandström, Fogtdals konstlexikon. Bd 6, Ga-Hal, 1993, s 32 
20 Uppgifterna i detta stycke är hämtade från Wretholm, ”Naknare än en skulptur av Giacometti kan ingen vara”, Veckojournalen, 1977, s 36 
21 Arnald, http://www.svenskaakademin.se/web/Ulf_Linde.aspx, 2008-11-25  
22 Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977 
23 Ibid., s 3 
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inför en helt ny situation. Den klara känslan att stå inför en situation man aldrig upplevt förut, 

som ett nyfött barn. 

Linde menar i sitt förord att de som borde förstå sig på Giacomettis grundupplevelse bäst 

är ”de unga och oerfarna på konstskolorna”.24 Att teckna levande modeller menar Linde, är 

som att utlämna sig till ett sorts kaos i början. Men när man senare kommer över det ogripbara 

så är det något som blir enkelt och överkomligt. Det är just denna känsla som Giacometti inte 

kan komma förbi. 

I början av 1930-talet jobbade Giacometti efter sina drömmar som surrealist. Men efter år 

1935 drömde han inte längre om färdiga skulpturer, det var då han började jobba efter 

modeller. Det gjorde att han kände sig en aning svag eftersom han då ville fånga exakt vad 

han såg och för honom, som Linde beskriver det, det ”oerhörda” i följande citat ”Giacometti 

ville upprepa det oerhörda, trots att han visste att detta var omöjligt.”25 Det oerhörda var för 

honom en slags känsla av det absolut verkliga, så som han såg världen. Linde upplever 

betraktelsen av Giacomettis verk som att han blir ensam. Han upplever det som att det är 

omöjligt att få insyn i verken och världen som de återspeglar i hans sinnen.  

I katalogen följer sedan alla verken i bild och en kort text av André Breton som är skriven 

år 1937. André Breton stred hela sitt liv för att sprida surrealismen, han var även rörelsens 

ledare.26 I den texten av Breton som återges i katalogen skriver författaren så här: ”Vid den 

tiden /…/ arbetade Giacometti på en figur, en kvinnlig gestalt, som – trots att den ’visat sig’ 

fullt tydligt för honom flera veckor tidigare, och trots att den då tagit form i gipsen på bara 

några få timmar – nu tycktes har förlorat sin självklarhet.” 27  

Det som Breton här beskriver är så konstnären gestaltade nämligen hur han ena stunden 

trodde sig ha hittat det riktiga, men sedan kommit till annan insikt där han tvivlade. Det står 

inte i texten vilken exakt skulptur Breton syftar på, men det framgår att det är någon av 

Giacomettis högresta, smala som han började göra 1935, här börjar skulpturerna krympa ihop 

till tunna kvinnoavbildningar.28 Detta citat visar på konstnärens process i sitt skapande. 

Giacometti kunde göra klart ett verk på kvällen för att nästa morgon förstöra det. Giacometti 

beskriver själv att han kände på detta sätta inför sina verk. De förlorade sin självklarhet bara 

några timmar efter att den skapats beskriver Breton här, frågan är vilken självklarhet den 

förlorade? Den självklarheten som Giacometti menade att han aldrig lyckades hålla kvar i sina 

                                                             
24 Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 5 
25 Följande stycke är hämtat ur Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 7-9 
26Pluridictionnaire Larousse, 1987, s 196  
27 (André Breton. Ur L’Amour Fou, Gallimard, Paris, 1937),  Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 
mars 1977, 1977, s 17 
28 Giacometti, Alberto Giacometti skriver, 1993, s 415 
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verk: ”Skulpturens förvandling lämnade mig ingen ro, eftersom jag redan från första stund 

uppfattat den som en yttring av begäret att älska och älskas, ett begär som i plågad ovisshet 

sökte sig fram till sitt verkliga mänskliga mål.” 29 

 Begäret av att älska och älskas är en möjlig upplevelse när man tittar på skulpturerna. 

Men denna kärlek och detta begär kan vara som bortblåst en kort tid därefter precis som i det 

verkliga livet. Upplevelsen som man finner gestaltade i skulpturerna är i citatet ovan på ett 

väldigt poetiskt sätt beskrivet av Breton. Han förlorar sig i skulpturerna och han undrar med 

oro om föremålet ska nå fram till sitt verkliga mänskliga mål eftersom han upplever en sorts 

ömtålighet i skulpturerna. Det är som att skulpturerna uppfattas som halvfärdiga och att den 

ska växa fram i sinnet till något mindre abstrakt och något mer verklighetslikt.  

När jag läser Bretons text om Giacomettis skulpturer kan jag till viss del känna att 

författaren även beskriver min känsla här. Det finns något svårfångat med Giacomettis 

skulpturer som här är skildrade på ett väldigt intressant sätt.  

 

2.4.2 Artiklar om och recensioner av utställningen 

Här vill jag genom att undersöka artiklar skrivna i samband med utställningen på Moderna 

Museet 1977 redogöra för hur Giacomettis konst togs emot på den svenska konstscenen, hur 

kritiker reagerade på hans verk. 

Eugen Wretholm, konstkritiker, skriver i artikeln ”Naknare än en skulptur av Giacometti 

kan ingen vara” i Veckojournalen om Giacometti, där han inleder sin text med att berätta om 

när han upplevde Giacomettis skulpturer i Paris 20 år tidigare. 30  Han skriver: ”Trots de korta 

avstånden skapade fantomerna i brons en känsla av oerhörd distans, en atmosfär av tidlös 

tystnad. När jag vågade mig närmare, gick dem in på livet, upptäckte jag deras marterade 

drag, deras nakna mänsklighet, en ångest förevigad i brons.”31 Detta tyder på att Eugen 

Wretholm är uppjagad när han möter Giacomettis konst, han använder orden ”när jag vågade 

mig närmare” vilket tyder på att det finns en sorts rädsla inför verken.32 Han uppfattar 

skulpturerna som plågade och ångestfyllda. Den nakna mänskligheten han upplever är 

möjligtvis en känsla som konstnären vill förmedla. Det är intressant att Eugen Wretholm 

nämner detta, kanske har han inspirerats direkt på plats, eller så finns det en bakgrund i form 

av studerandet av Giacomettis egna texter. 

                                                             
29 André Breton. Ur L’Amour Fou, Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 17 
30 Wretholm, ”Naknare än en skulptur av Giacometti kan ingen vara”, Veckojournalen, 1977, s 36-37 
31 Ibid., s 36 
32 Ibid., s 36 
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Han använde sig av prostituerade som modeller för sina verk, kanske för att detta var ett 

billigt alternativ i förhållande till att hitta en kvinna som till samma pris ville stå nakenmodell 

för honom. Här nedan beskriver Eugen Wretholm sin egen uppfattning om detta: ”Giacometti 

var fascinerad av de prostituerade ”les putains de Paris”. Han dyrkade dem för deras 

absoluta meningslöshet, deras ensamhet, deras ödslighet. När de stod nakna inför honom 

förvandlades de till gudinnor, till mystiska väsen födda ur den mysteriösa Parisnatten”.33 

Arne Törnqvist, konstkritiker, skriver i ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977.34 Han 

beskriver Giacomettis skulpturer som en sorts ”hypnagoga bilder” något som man upplever 

innan insomnandet, en sorts svällande figurer med onormala proportioner. Fortsatt spekulerar 

han i hur Giacometti inte kan eller vill överkomma känslan av grundupplevelsen. Han vill 

hela tiden att denna känsla om att skapa något första gången från grunden ska vara ny för 

honom, detta tyder på att Törnqvist läst Lindes katalogtext. 

Thörnqvist skriver vidare att Giacometti var känd i sina kretsar för att se saker på sitt eget 

sätt. Han gjorde egna visuella upptäckter av saker, det står inte i artikeln exakt vad Thörnqvist 

menar med detta.35 Samtidigt skriver han att Giacometti söker något han redan sett då en sorts 

grundupplevelse, det vill säga känslan av att skapa något från grunden första gången. 

Thörnqvist fortsätter att berätta om Giacomettis Kvinnor från Venedig: ”På moderna museets 

utställning är de sammanförda till en grupp, nästan som en gymnastikavdelning i givakt med 

armarna med de blytunga händerna fast vuxna vid sidan.”36  

Intrycket som Thörnqvist fick av dessa skulpturer, i forma av kvinnor, var att deras blickar 

vädjade till honom att hålla kvar blicken så att skulpturerna inte skulle falla bort och 

försvinna. Han såg det som en befrielse att istället rikta vidare blicken så att han inte hade på 

sina axlar att se den smärtan som skulpturerna skildrade. Han såg istället mot skulpturen 

Gående man. Han jämför denna skulptur med Rodins Huvudlöse gående man som skapades 

åttio år tidigare. Man kan fråga sig varför denna jämförelse görs med Rodin, kanske för att 

denna också är en stor skulptör som bör nämnas och som under denna tid var väletablerad. 

Jag tycker att den har mindre betydelse, men samtidigt finns det en poäng i att jämföra dessa 

båda konstnärer då de arbetade väldigt lika i sin process, viljan att framställa en skulptur 

direkt från människor, så verklighetstroget som möjligt.37  

                                                             
33 Wretholm, ”Naknare än en skulptur av Giacometti kan ingen vara”, Veckojournalen, 1977, s 36 
34 Följande stycke är taget ur Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 
35 Enligt Thörnqvist i kubist- och surrealist kretsarna. Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 
36 Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 
37 Lynton, The story of modern art, 1989, s 218 
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När Thörnqvist sedan ser till Giacomettis teckningar så anser han att dessa till en hög grad 

är influerade av Cézanne. Thörnqvist beskriver sin upplevelse så här ”Samma energiska kamp 

för att synliggöra förnimmelsen av en rumskub som omsluter föremålen och ger dem deras 

definitiva placering.”38 Detta citat ger en bild av att Thörnqvist försöker berätta att verken 

inte är helt fullkomliga i detalj men att Giacometti tycks söka någon sorts perfektionism i 

helheten av verket.  Linjer som finns i Giacomettis verk kan liknas vid verk av Cézannes, men 

kan också tas för helt slumpartade linjer som sträcker sig över ytan till höger och vänster i 

Giacomettis teckningar.  

 De reaktioner som Thörnqvist får på Giacomettis teckningar är att de inte är direkt vackra 

att se på, han ser det som att dessa kommit till för privat bruk, som en sorts undersökning 

Giacometti hade för sig för att reda ut sina problem inför sitt eget skildrande av äkthet i vad 

han såg.  

Elisabeth Stengård skriver i artikeln ”Den inre strukturen”, Dagen Stockholm att Galerie 

Maeght i St. Paul-de-Vence har lånat ut en samling av Giacomettis ”eteriska skulpturer och 

teckningar” till Moderna Museet.39 Hon börjar med att konstatera att det inte är många 

skulptörer som försökt att tränga in till modellens kärna som Giacometti. Stengård nämner i 

det första stycket av artikeln att hon anser att en skulptör bör syssla med volym och rum.  

Vilket man kan knyta till Giacometticitatet i Lindes artikel: ”’Skulptur är volym, men jag får 

aldrig tag i volymen så jag är ingen skulptör. Vad beror det på? – För mig har det alltid varit 

så. Hur skall man förklara det?...’”40 Stengård tycker att det är häpnadsväckande att möta och 

se Giacomettis skulpturer. Hon beskriver dem som ”utmärglade, asketiska figurer som 

snarast liknar skärande tecken i skyn eller rester efter en världskatastrof.”41 Hon fortsätter 

sin text med att peka på att dessa skulpturer samtidigt ter sig livliga och att de har en stor 

kraft. Det kanske är just denna känsla Giacometti försöker att förmedla, volymen som han 

aldrig får tag på, utan ständigt söker efter. 

Stengård menar att Giacometti markerar balansens stora betydelse genom att förstora 

skulpturernas fotparti. Oftast bildar fötterna en klump längst ner på skulpturen och dras sedan 

upp i ett smalt streck. Hon bildar sig sen en uppfattning av konstnären teckningar och hon 

beskriver dessa som ”nervösa streck, som ibland trasslar ihop sig till hopplösa nystan.”42 

Hennes ord är kanske en aning starka och jag uppfattar dessa negativt, likväl kan det vara 

                                                             
38 Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 
39 Följande stycke är taget ur Stengård, ”Den inre strukturen”, Dagen Stockholm,1977, s 4 
40 Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 3 
41 Stengård, ”Den inre strukturen”, Dagen Stockholm, 1977, s 4 
42 Ibid., s 4 
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positivt i den bemärkelsen att teckningarna blir uppmärksammat och att det blir mer 

intressanta att betrakta. Det är ett intryck man får om man tittar på konstnärens teckningar och 

det beskrivs väldigt väl av Stengård. Stengård fortsätter: ”Någonstans blir det inte tillräckligt 

mycket kvar. Figuren går av och den eftersträvade balansen är bruten. Det är vägen dit, steg 

för steg, som är spännande.”43 Hon menar med vägen dit är processen innan verket tar form 

som är intressant, man tycks se denna process i de färdiga verken med tanke på att texturen är 

så tydlig. Verken är inte släta utan mer ojämna och grova vilket tenderar till att man uppfattar 

dem som ofärdiga. Stengård beskriver skulpturerna och teckningarna, i citatet ovan och 

hennes känsla för verken när hon står inför dem. Det verkar som om Giacomettis skulpturer 

ändå gjort ett stort intryck på henne. 

Gemensamt för alla skribenter i detta kapitel är att de känner starka känslor då de tittar på 

verken. Giacomettis konstverk tycks ha en sorts ogripbarhet runt sig. Där någon försöker hitta 

svar finner någon annan ännu en fråga. Det verkar även finnas en ångestfylld stämning runt 

verken då Thörnqvist beskriver det som att han såg det som en befrielse att istället rikta vidare 

blicken, så att han inte hade på sina axlar att se den smärtan som skulpturerna skildrade. Även 

Stengård tycker att det är känsloladdat att titta på Giacomettis verk då hon beskriver dem som 

”utmärglade, asketiska figurer som snarast liknar skärande tecken i skyn eller rester efter en 

världskatastrof.”44 Det är starka ord, rester efter en världskatastrof är ett spännande uttryck, 

jag kan hålla med henne att de tärda skulpturerna påminner om något sådant.  

 

2.5 Giacometti i svenska uppslagsverk 

I detta avsnitt vill jag undersöka artiklar i några svenska uppslagsverk, för att se på vilket 

sätt Giacomettis konst framställs och hur han etablerats i den internationella 

historieskrivningen i Sverige. I de olika uppslagsverken beskrivs Giacomettis liv och historia. 

Jag har först och främst studerat hur hans konst beskrivs vid olika tidpunkter i hans liv.  

När jag sökte i Svensk Uppslagsbok, från 1949 så hittade jag ingenting om Giacometti, 

vilket tyder på att han inte gjort entré i det svenska konstlivet vid mitten av 1900-talet fast att 

han var högst verksam i Paris vid denna tid.45 

Jag har tittat i en uppslagsbok om konst som heter Konstboken, 1999.46 Där beskriver man 

Giacomettis arbete som skulptör helt olikt andra skulptörers. Han använder sig inte av stora 

                                                             
43 Stengård, ”Den inre strukturen”, Dagen Stockholm, 1977, s 4 
44 Ibid., s 4 
45 Carlquist, Svenska uppslagsbok, Bd 11, Förman-Grimas, 1949 
46 Laurella, Konstboken, 1999, s 180 
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block som han karvar ur. Han utgick istället från ett metallskelett som han täckte med lera och 

därefter gjuter han detta i brons.  

Nästa uppslagsverk är Bonniers Lexikon, Bd 6 från år 1966.47 Detta är det tidigaste 

uppslagsverk av dem jag har undersökt som jag hittar något om konstnären. Det är för övrigt 

intressant att nämna här, att detta var samma år som konstnären dog. I texten står det ganska 

precist på årtalen om Giacomettis olika perioder. Det nämns att han ansluter sig till 

surrealisterna år 1929. Här beskrivs Giacomettis konst som ”suggestiva”, ”luftiga 

konstruktioner i trä”. Det visar sig i undersökningen att från 1935-47 så experimenterande 

konstnären i gestaltande av skulpturer. Ur detta framställer han sina ”oändligt tunna”, 

”långsträckta” figurer. Det står här att hans skulpturer reflekterar ett uppslukande ”i en 

oändlig rymd som symboler för människans övergivenhet.” Det nämns också här att det är 

samma teman som speglas i hans målningar.  

Nästa artikel är från 1978. I denna upplaga av Focus: uppslagsbok. Bd 2, 1978 står det att 

Giacometti var starkt upptagen av de surrealistiska idéerna och på detta sätt skulle han komma 

att göra de luftiga skulpturerna av trä, ståltråd och glas.48 Det berättas vidare att han fortsatte 

sin utveckling in i de långsträckta figurer som han senare i livet ägnade sig åt. Det står att han 

ville ha en figur som var sluten i sig själv fast i en stillad rörelse. Rörelsen skulle vara 

dynamisk, men se ut som att den hade stelnat i just ett ögonblick. Vidare står det om hans 

målningar och att ett liknande tema återkommer som rör sig i ett gråaktig ljus i form av 

mänskliga, okroppsliga figurer i ”spökaktiga” rum.  

Vi fortsätter vidare till år 1980 då jag har tittat i ett uppslagsverk som heter Media: 

familjelexikon.49 I detta lexikon är artiklarna väldigt kort och koncist. Om Giacometti nämns 

det bara några rader i en spalt. Det står att han är schweizisk målare och skulptör. Det nämns 

även att han på 1930-talet arbetade surrealistiskt och att han sedan gick över till en mer 

originell stil. Det står även att hans figurer var extremt tunna och långsmala. 

Fem år senare i Bra böckers lexikon, Bd 9, år 1985, står det att Giacometti framstår som 

en av 1900-talets mest intressanta skulptörer men att han även var en duktig grafiker och 

tecknare.50 Det står även här att surrealismen spelade en viktig roll för honom. Även gotiken 

skulle ha en inverkan på honom och att det skulle utvecklas i de senare årtiondenas långsmala 

människogestalter tillverkade i brons och med en ojämn yta. 

                                                             
47 Dalén, Bonniers lexikon, Bd 6, Gerts-Holtedahl, 1961-1967, spalt 31-32.  
48 Focus: uppslagsbok. Bd 2, Er-Ja, 1978, s. 1094 
49 Lidman, Media: familjelexikon. 5, Gan-Hoo, 1980 
50 Friesen, Bra böckers lexikon. 9, Fält-Grek, 1985, s 210 
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År 1987 i Nordstedts Konst Lexikon har Giacomettis liv beskrivits väldigt kort och 

koncist.51 Det beskrivs att hans konst först var primitivistisk och sen övergick till att vara 

surrealistisk. Det står också att han bodde och verkade i Paris från 1922, förutom under 

krigsåren då han återvände till Schweiz. I detta stycke står det inte så mycket karaktärisering 

av hans konst, bara att konstnären målade detaljerade porträtt och att hans skulpturer skiljer 

sig kraftigt från den monumentala kvaliteten hos traditionell skulptur.  

I Nationalencyklopedin. Bd 7, 1992 berättas det åter om Giacomettis liv. Det står att han 

var en av efterkrigstidens mest betydande skulptörer, vidare att han efter studierna för 

Bourdelle bröt med sin tidigare figurstil och utvecklades istället inom det kubistiska området, 

där han även inspirerades av kaldeisk och egyptisk konst.52 Detta kan man se i hans verk 

Skedkvinna (1926). Det står även här att han intog en viktig position med bl.a. hans verk 

Palatset kl. 4 om morgonen (1932-33, Museum of Moderna Art, New York) inom 

surrealismen. Man fortsätter att berätta om Giacomettis senare verk efter 1935 som de porträtt 

i lera, brons och måleri där skalan, formen och volymen kraftfullt dämpats. 

Jag har här tittat längre fram i tiden, i Bra Böckers Lexikon, 2000.53 Där beskriver man 

Giacomettis konst som inspirerad av primitiv afrikanska konst och även av antika skulpturer, 

hans första skulptur inspirerad av detta gjorde han enligt Bra Böckers Lexikon på 1920-talet 

efter detta står det: ”ett slags fetischer”.  Det står inte vilka fetischer som menas i texten. Men 

man hänvisar till Giacomettis verk ”Skedkvinnan (1926)”. Senare i texten står det att i början 

av 1930-talet så fick Giacometti bättre kontakt med surrealisterna. Det beskrivs i texten att 

han gjorde en del ”märkliga objekt och rumskonstruktioner”. Det hänvisas till Giacomettis 

verk ”Palatset klockan fyra på morgonen (1932-33)”. Det står här också att han blivit mest 

känd för sina ”långsmala, utdragna, ibland mycket små figurer”. Det beskrivs i texten som en 

form av realism.  

I varje text står det om Giacomettis övergång från surrealism till hans mer karaktäristiska 

stil som han är mest känd för idag. I Konstens världshistoria. [D. 4], 1963 står det att 

Giacometti endast tillhörde surrealistkretsen i några få år .54 I denna bok nämns även att ett av 

hans surrealistiska verk är döpt efter en Bretontitel, nämligen Det osynliga föremålet. Det står 

att han ”plötsligt” lämnar den ”objektartade” stilen och börjar skapa mer stilistiska, smala 

figurer. 

                                                             
51 Ångström-Grandien, Norstedts konstlexikon, 1987, s 134-135 
52 Åström, Nationalencyklopedin, 1992, s 456-457 
53 Följande stycke enligt Arborelius, BBL 2000. 9,1996, s 352 
54 Paulsson, Konstens världshistoria. [D. 4], Från barocken till nutiden, 1963, s 287, 133:2 
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Vid mitten av 1900-talet så beskrivs hans skulpturer som oändligt tunna, långsträckta och 

att figurerna är i en stillad rörelse som samtidigt är dynamiska, men på ett sätt inslutna i sig 

själva. I artikeln från 2000 i Bra Böckers Lexikon beskrivs det att figurerna är långsmala, 

utdragna och ibland mycket små.55 Här beskriver man det som en form av realism, men 

frågan är vilken slags form av realism? Formen och volymen har minskat i hög grad. Vad 

man menar med realism i just det här sammanhanget är sannolikt att man tänker på hur 

Giacometti försökte avbilda verkligheten som han såg den. 

Giacometti levde väldigt instängt med endast ett få par människor omkring sig. Även hans 

bror Diego var för honom en viktig person, men han nämns bara kort i lexikonen. Diego var 

den som nästan alltid satt modell för Giacometti och även hans fru Anette. 

Giacomettis konst som inspirerad av primitiv afrikanska konst och även av antika 

skulpturer, hans första skulptur inspirerad av detta gjorde han enligt Böckers Lexikon, 2000, 

på 1920-talet. Efter detta står det: ”ett slags fetischer” vilket är intressant.56 Fetischer kan både 

ses som ett objekt som dyrkas och kan antas ha magisk kraft, samt att man har en viss sorts 

läggning för något.57 Det framgår inte ur själva artikeln vilka slags fetischer detta skulle vara, 

men det är ytterst tänkvärt. Själv kan jag tänka mig att det handlar om en fascination för ett 

objekt då man nämner detta i sammanhang med att Giacometti är intresserad av en viss typ av 

primitiv afrikansk konst och även antika skulpturer. Det står mer svävande om exakt vilket år 

han anslöt sig till surrealisterna och i vissa artiklar står det att surrealisterna bara spelade stor 

roll för honom och han hade bra kontakt med dem, inte att han anslöt sig till dem. 

De flesta artiklar som jag studerat i uppslagsverk ger oftast spartanska beskrivningar av 

konstnären. De är inte särskilt ingående, snarare sakliga. De ord man kan sammanfatta med är 

surrealismen som i ett tidigare skede av konstnärens liv hade en stor betydelse i dennes 

skapandeprocess. Men även de långsmala figurerna i hans senare fas som konstnär nämns 

återkommande. 

 

2.6 Vad skriver konstnären själv? 

Giacometti skrev mycket, det blir med hjälp av Giacomettis egna texter enklare att förstå 

hans verk. I boken jag använt Alberto Giacometti skriver, 1993, så finns hans texter 

                                                             
55 Arborelius, BBL 2000. 9,1996, s 352 
56 Ibid., s 352 
57 Enligt: Malmström m.fl., Bonniers svenska ordbok, 1989[1988], s 137  
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samlade.58 Det är intressant hur Giacometti beskriver känslan han vill förmedla i sina 

skulpturer. Han beskriver det så här i en hämtad ur Alberto Giacometti: Moderna museet, 

Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977: ”När allt kommer omkring har en person som 

går förbi en på gatan ingen vikt; åtminstone väger han mycket mindre än om han vore död 

eller hade svimmat. Han håller balansen, och då känner han inte sin vikt. Kanske hade jag – 

utan att tänka på det – velat återge den här viktlösheten, därför gjort kropparna så tunna.”59 

Genom att återberätta hur han vill skildra kropparna som viktlösa och levande så 

formulerar han det i ord som han ville gestalta. Beskrivningen av en person i rörelse som lätt 

och viktlös till skillnad från en person som är död eller avsvimmad. I hans skulpturer kan man 

uppfatta det dynamiska samtidigt som att skulpturerna är helt inbäddade i sig själva och ger 

ett intryck av livlöshet. En levande människa blir lättare än en död som är tung. Jag tror hans 

syfte med sina skulpturer är att skildra de båda tillstånden i samma figur, och även känslan av 

enhetliga band mellan liv och död. Giacometti fortsätter med en intressant synvinkel på sina 

egna verk: ”För mig är en skulptur inte ett vackert föremål, utan ett medel att komma till 

insikt om det jag ser, att försöka förstå vad det är som tilltalar och fascinera mig hos vilket 

huvud som helst.”60 

För Giacometti var det väldigt viktigt att med hjälp av sina skulpturer beskriva vad han 

kände inombords och att försöka gestalta detta. Han ville nå en tankenivå där han på något 

sätt kunde komma fram till svaren på de frågor han sökte i livet. Han sökte svar genom sina 

verk, att komma till insikt om det han såg, att försöka förstå var ett ständigt skäl för 

Giacometti att gå vidare i sin process. Här har han beskrivit det själv på ett eget sätt vilket ger 

läsaren en större förståelse för konstnärens sätt att skapa.  

Giacometti fortsätter: ”Måleriet är ett medel att komma till insikt om vad jag tilltalas och 

hänförs av hos vilken person som helst, vilket träd som helst eller hos vilket föremål som 

helst.”61 Det fanns något speciellt i varje objekt han avbildade och detta blev mer viktigt i just 

skulpturen av detta. Giacometti skriver år 1959 i Paris, att konsten är ett medel att nå 

förståelse om det ouppnåeliga ideal han har om yttervärlden.62 Om han uppnår denna 

förståelse framgår inte, men han försöker i hela sitt liv att förstå detta och att helt kunna 

verkställa detta i form av ett verk. Han beskriver det som att det är en omöjlighet för honom 

att modellera, måla och teckna ett verkligt objekt, som t.ex. ett huvud, precis som han ser det. 

                                                             
58 Giacometti, Alberto Giacometti skriver, 1993 
59 Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 7 
60 Giacometti, Alberto Giacometti skriver, 1993, s 137 
61 Ibid., s 137-138 
62 Följande stycke är hämtat ur Giacometti, Alberto Giacometti skriver, 1993, s 140-142 
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Men ändå var det bara det som han försökte att göra. Han beskriver det som att dessa försök 

att återskapa det verkliga objektet för honom bara blir en blek bild av vad han egentligen ser.  

Det som tydliggör vad Giacometti ville visa i sina skulpturer när det gäller realism kallar 

han direktskeende.63 Jag citerar ur Alberto Giacometti: skulpturer, teckningar, målningar: 

”För mig har skulptur, måleri och teckning alltid varit ett medel att komma till insikt om min 

vision i yttervärlden, speciellt människans ansikte och hela hennes varelse, eller enklare 

uttryckt mina likar, särskilt de som av en eller annan anledning står mig närmast.”64 Han 

avbildade i många år de som stod närmast honom. De personer som ofta satt modell för 

honom var hans fru Anette och hans bror Diego. Dessa hade ett ytterst stort tålamod när de 

satt modeller för konstnären, dessa kunde sitta i timmar i sträck. Kanske var drömbilden av 

verkligheten och världen någon annan i hans huvud än vad den var i verkligheten. Det kunde 

ta flera månader för Giacometti att skapa ett verk, ändå när detta verk ansågs klart av 

konstnären själv var han inte nöjd med det. Han var då tvungen att rasera och börja om från 

början igen. En antagligen ganska knäckande insikt för konstnären själv, detta drev honom 

dock vidare i sin kamp. Det gjorde honom starkare i sitt sökande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
63 Giacometti, Alberto Giacometti: skulpturer, teckningar, målningar, 1994, s 11 
64 Ibid., s 11 
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3. Slutdiskussion 

I detta avsnitt vill jag diskutera hur Giacomettis egen uppfattning om sin konst skiljer sig eller 

liknar konstkritiker och recensenters uppfattning. Vad jag har sett under undersökningens 

gång så är uppfattningen från bådas sidor väldigt likartade. Jag tror att detta beror på att om 

man som kritiker eller recensent betraktar konstnärens verk så har man säkerligen redan hört 

om konstnären, läst andras texter om honom eller läst på Giacomettis egna texter. Giacometti 

skildrar den känslan i sina texter som han vill att andra ska få när de ser på verket, vilket kan 

ha en viss inverkan på läsaren och betraktaren.  

Receptionen av verken påverkas då i hög grad utav den information som betraktaren tagit 

upp innan denne sett verken. Jag menar alltså att man redan har en uppfattning innan man 

som åskådare anländer till en utställning å andra sidan kan recensenterna också ha läst i 

efterhand och på så vis fått sina upplevelser bekräftade.  

Som tidigare nämns beskriver Linde det ”oerhörda” i följande citat ”Giacometti ville 

upprepa det oerhörda, trots att han visste att detta var omöjligt.”65 Det oerhörda var för 

honom en slags känsla av det absolut verkliga, så som han såg världen. En sorts 

grundupplevelse. Arne Törnqvist spekulerar vidare i ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 

1977, hur Giacometti inte kan eller vill överkomma känslan av grundupplevelsen. Han vill 

hela tiden att denna känsla om att skapa något första gången från grunden ska vara ny för 

honom, detta tyder på att Törnqvist läst Lindes katalogtext. 66 

Det dynamiska framgår också tydligt i mina analyser av de tre verk jag valt. Denna känsla 

beskriver min egen upplevelse. Jag anser att Genet, som en nära vän till konstnären, liksom 

jag, en främmande person, uppfattar verken på likartade sätt. Jag har gjort analyser av tre 

skulpturer av Giacometti för att lättare förstå känslan som Genet beskriver. Detta har hjälpt 

mig att komma fram till att Giacomettis verk gör ofta ett stort intryck på människor som 

betraktar hans konst. Den inger känslan av ensamhet, men samtidigt av sökandet efter det 

bestående.  

I mina analyser har jag i huvudsak studerat textur, balans, proportioner, dynamik och 

abstraktionsnivån. Alla skulpturer är smala och avlånga. Det som gör skulpturerna så 

övertygande men samtidigt så svårfångade är den dynamik man upplever i dessa. Denna 

dynamik beror på balans och komposition. I de två sista analyserna av Stor kvinna IV och 

Stort huvud ser man hur Giacometti dragit sina fingrar och format verket i strukturen. Detta 

fenomen finns i de flesta av Giacomettis senare skulpturer.  
                                                             
65 Följande stycke är hämtat ur Giacometti, Alberto Giacometti: Moderna museet, Stockholm, 12 februari-27 mars 1977, 1977, s 7-9 
66 Följande stycke är taget ur Törnqvist, ”’Allt flyr undan’”, Dagens Nyheter, 1977, s 4 
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Vidare i min undersökning av Bretons texter om Giacomettis skulpturer kan jag till viss del 

känna att författaren beskriver min känsla här. Det finns något poetiskt med Giacomettis 

skulpturer som här är skildrade på ett väldigt intressant sätt. Även Linde citerar Giacometti 

och framställer en text om konstnärens verk som handlar om den upplevelse man får när man 

står inför Giacomettis verk.  

Då jag studerat artiklar av recensenter finns det gemensamma intryck hos dessa. Alla 

skribenter känner starka känslor inför verken. Även Stengård tycker att det är känsloladdat att 

titta på Giacomettis verk då hon beskriver dem som ”utmärglade, asketiska figurer som 

snarast liknar skärande tecken i skyn eller rester efter en världskatastrof.”67 Det är starka ord, 

och ett spännande uttryck, jag kan hålla med henne att de tärda skulpturerna påminner om 

något sådant.  

Skribenternas intryck av verken kan verka mer positiva än konstnärens egna intryck av de 

verk han skapat. Det jag har kommit fram till i min undersökning är att receptionen av 

Giacomettis verk har varit ganska likartad. Konstnärens egen uppfattning av verken och sitt 

arbete är också väldigt likt det som recensenter har upplevt i betraktandet. Jag har också 

uppfattat konstverken på ett sätt som jag kan beskriva genom de recensioner som skrivits om 

utställningen 1977 på Moderna Museet. De känslor som skildras i dessa artiklar är något som 

jag själv kunnat definiera i min egen upplevelse.  

Det enda som ha varit lite annorlunda är de undersökningar jag gjort av artiklar i 

uppslagsverk där Giacomettis liv som konstnär behandlas väldigt sakligt. Det ger inget direkt 

inryck av de känslor som man får utav recensenter och författare som Genet, Linde och 

Breton. Alla recensioner jag har studerat ger en viss överensstämmelse i uppfattningen av 

verken. Giacomettis konstverk tycks ha en sorts evig poetik omkring sig. Där någon försöker 

hitta svar finner någon annan ännu en fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Stengård, ”Den inre strukturen”, Dagen Stockholm, 1977, s 4 
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