
Koema ringlar till Cezanne
London Tate Gallerys 
stora Cezanneutstallning 
lockar enorma mangder 
besokare. Ulrika Astrom
rapporterar.

(
delphia har Cezanne 

-LT J.nu kommit till London 
t och Tale Gallery (S feb-28 ap- 

ril). Utstallningen har slagit och 
blivit en blockbuster, en dunder- 
Succd. Koema ringlar linga fiin 
T.yte till Pimplico, elt kvarter upp.

./'Monet, Chagall, Matisse och 
Picasso, de stora visningama 
framtrader alltmer som verkliga 
konst-happenings. Det har na,stan 
blivit etl ansiandigt maste att se 
och kunna byta nSgra ord om Mi- 
laren, alt forfinas tillsammans. 
For del andamaiel aCnog Cezan- 

Lt, thi........

vacker och tillrackligt ofarlig 
for att rora sig i salongerna.

Och varfor inte, Som betrak- 
tare ar det ju inte nddvandigi att 
bloda, ocksa om konstnaren 
gjort det. Cezanne la ner sitt liv i 
sin konst, fbrmodligen hade han 
inget val, mojligen var det varje 
litet narmande visionen som gjor- 
de bans liv van att leva. Och tack 
vare Cezanne kan vi nu se bans 
enastJende konst.

nes konst perfekt, tillrackligt

God kritik
Kritiken iilskar Cezanne, men 

fnyser 3t kommersen. Forulom 
tavlorna nnnsJliir ttilrena Ce
zanne bcicker, Cezahne muggar, 
Cezanne videos och Cezanne 
CD-Roms. Det gar bra att pa da- 
tor mala sin egen Cezanne, eller 
anteckna sig for en Cezanne 
resa till Aix, och som alltid att 
kopa schalar, viiskor, kort och

tryck med Cezanne motiv.
Under lemal "att mala efler 

naturen ar inte att kopiera utan 
att avbilda en sensation" visas 
over Ivahundra av Cezannes ar- 
belen, frin de tidigaste till de 
senaste. Har fmns sublima leck- 
ningar och akvareller, se sar- 
skill Mont Saint-Vicloire avbil- 
dat som ra^^ia och Ijusgrbn 
luft, m^ng^^ Cdzannes tjusi- 
gaste stilleben ochWst inkan- 
nande portrait, flera av .Saint- 
Vicloire oljorna och de tva slut- 
versionerna av Les Grarules Ba- 
igneh^es 0905-6).

Parish 861 mdlte Pissarro och 
npre^ipnismen tog bans konst 
n vascpllig vandning. Men ge-

Oumbarlig
Konsthisloriskt iir Cezanne 

oumburlig. bans maleri satie 
igang del moderna mdleriel. 
Ulan honom ingen verklig indi
vidualism. ingen expressio
nism. ingen kubism. Nar han i

nast iir Cezannes impressionism 
hell bans egen. han vel all han 
vill gora den till nagoi stiimt och 
besiSende.

Mer iin detaljens flyklighel i 
ljusei och stunden betonar Ce
zanne naturens faslhet och gco- 
rneiri. han sdker en lidids ord- 
ning. For honom iir naturen djup 
mer iin yla: ’Del Finns inga lin- 
jer. inga former, bara konirasier 
framkallade av fiirger’, skriver 
han. Ljusei vibrerar i roll och 
gull men lufiens paiaglighel iir 
bid. och med det bla samlar han 
rymden i sina moiiv.

En kiinslighet for naturen var 
for Cezanne fundamenlel i allt 
maleri. och naturen iir niirvaran- 
de ocksd i bans portrait och slil- 
leben. Men kiinslan maste skifla 
efler naturens oupphdrliga

skiflningar och varje malning 
vara elt nyll fdrsdk alt fdrverkli- 
ga visionen. Med sin kvadra- 
tiskt stuklurala penselfdring 
bygger Cezanne upp sonen 
Pauls ansikte pa samma siiit 
.som han dterger miittnaden I eii 
iipple eller elt lyg. eller avbildar 
Mont Saint-Victoire.

I sin lidiga konst sviinger Ce
zanne mellan grov och scnsucll 
romanlik och hdgl slallda slille- 
ben. tiita av fiirg. I den sena kon- 
sten har greppel balanserals av 
den behiirskade och gcnomfdrda 
beurbeiningen loch mognal till en 
belt annan halt. Kanskc skulle del 
vara tillriickligt alt se en av de 
sisla tavlorna for alt i den upp- 
fatia syniesen av allt arbete. 
Men anda inte. For vad man fdr 
niir man ser allt iir en konst i 
forlskridande. och det ar verkli- 
gen gripaiifle, Se Cezanne.

ULRIKA Astrom

Doden som sallskap
Den kontroversielle fbr- 
fattaren Louis-Ferdinand 
Celine, vars bok I Guig- 
nol’s band kommer pS 
svenska i april (Kasperli- 
gan), portratteras av 
Fredrik Ekman.
T dser man den tyske for- 
I fattaren Ernst Jungers

JL^dagbocker frdn andra 
viirldskriget. Tinner man ell 
maVkligt avsnitt som utspelar 
sig pd Tyska inslitulei i Paris. 
Jiinger ijanslgjorde som officer 
under ockupalionen men hade 
andock ett livaktigt umgange 
med franska inteliektuella. for- 
faltare och konstniirer; pd fnsli- 
luiei presenteras han fdr en fi- 
gur som han i dagbdekerna kal- 
lar fdr Merline:

" piir var bland andra Merlifte, 
Idng, knolig. kraflig och en smula 
klumpig. men livlig i diskussio- 
nen eller riittare sagl monologen. 
Han talar med manikems indl- 
viinda blick som lyser fram som 
ur ett par halor. Han ser varken dt 
hdger eller viinster; man fdr det 
intryckel att han vandrar mot<ett 
okiim mdl. 'Jag har alltid doden 
vid min sida' - med dessa ord 
pekar han pd uirymmet bredvid 
sin fdtdij som om dar Idg en 
hund. Han yitrar silt missndje 
och sin fdrvdning over att vi 
soldaler inte skjuier. hanger och 
utrotar judurna - han var fdrvd- 
nad over att de som fdrfogar 
over bajonetier inte gdr oin* 
skriinkt bruk av dem. /.../

Det var larorikl all hdra honom 
rasa pd det siittet i hela ivd lim- 
mar, eflersom nihilismens oer- 
horda kraft lyste igenom. Sddana 
manniskor hor bara en enda me- 
lodi, men den uppfattar de oer- 
hbrt starki. De liknar maskiner av 
jiim som rusar viigen fram tills 
man sidr sbnder dem."

Denne Merline som Junger sa 
kliniski dissekeraroch framstai- 
ler i en minst sagt ofortJelaktig 
dager. ar ingen mindre iin fdr- 
faltaren.Louis-Ferdinand Celine 
(pseudonym for Louis Ferdi
nand Destouches).

Celine, som hade givit ui de

aniisemiliska bockerna Bagatel
les pour une massacre och L'E- 
cole des cadavres dar han eldar 
upp sig till vansinnesutbrott 
gentemot judarna, skradde up- 
penbarligen inte orden niir han 
mbtte den aristokraliske och be- 
harskade Junger.

Hans fdrfallarskap i helhet 
hyser emelleriid ocksd andra di- 
mensioner iin del enbart bisarra 
och frdnslotande.

sprdk spricker har upp iinnu iv- 
rigare i sin sutur; han staplar 
den enda grotc^ska och komiska 
situationen p^ den andra; hyckle- 
net. Idgnema och lismandet som 
viirlden lycks sviimma over ulav. 
moter den unge Ferdinand med 
de enda medel som han fdrfogar 
over: passivt trots och tjurighei.

Pamfletter

Innun bans aniisemiliska 
pamfletter hade givits ul hade 

'han redan placerai sig i liltera- 
lurhistorien med romanerna 
Reso till naiiens dnde (Voyage 
au bout de la nuil. 1932) och 
Doden pa krita (Mori h credit. 
1936); tv3 bocker diir Celine lo
ser upp sprdket, hackar sonder 
meniogarna. blandar hdga och 
ISga ullryck till en dynamiskl hel
het - en slags oavISlligt brusandc
ordmusik som vare sig fore eller 

eke. >efler haft sill motsiycki 
Resa till nallens^ande och Dd- 

den pa krita iir ocksS tvil djupt 
inkannande verk i all sin svarl- 
synlhel; skildringen av protago- 
nisien Bardumus liv i bockerna 
biir till en framstallan av en en- 
sam mans resa genom en grS- 
svart tdeken; en resa som fdre- 
tas med samma fdljeslagare 
som fdrfallaren pekade ut fdr 
Junger p5 Tyska inslitulei - 
niimligen doden.

Bardamus livs olika faser som 
liiggs Ul fdr oss i Resa till nat- 
lens iinde - genom fdrsia 
viirldskrigets skyilegravar. ko- 
lonierna i Afrika. som arbetarc 
vid det Idpande bandel i Fordfa- 
briken i USA. for alt slulligen 
hamna som assistent pa ett sin-' 
nessjukhus p^ landsorlcn i 
Frankrike iiren grym redogd- 
relse fdr miinniskans dagliga 
hadesvandringar; en skildring 
som dock blasts med till grolcs- 
ka och ofia komiska prop>i;tio- 
ner fdr att pi nigot siitt ^d>as 
mer falllig och gripbar. J 

I Doden pa krita mdier/vi Fer
dinand Bardamus igen. men 
denna ging ar det bans barndom 
som rullas upp for oss. C^lines

Internal

De avsnitt i boken som be- 
handlar Ferdinands vistelse pi 
ett internal i England, dit han 
blivit skickad fdr all liira sig 
sprikel, hdr till bokens roligasie 
och mest halsbrytande. Ell halv- 
irs tystnad iir Ferdinand svar pi 
de tving han ulsatls fdr; bans 
enda ambition och dVerskug- 
gande lanke iir all fa rektorns 
hu.stru i .siing (vilkei han oc^i 
lyckas med).

C^lines fdrfaltarskap innefal- 
tar emelleriid andra Verk iin 
Resa till naiiens iinde och Dd- 
den pi krita; bocker som emel- 
lerlid hamnal i skuggan av fdr- 
fatlarens lidiga miisierverk. / 
Guif>tu>rs hand (1944), som 
kommer pa svenska i april med 
tileln Kaspcrligan. tar CcMine
med oss till elt England som

han iilskade; elt i del narinaslc 
mytiski landskap komplett med 
ogenomiriingliga fuktiga dim- 
mor. prostiluerade och tjuvar i 
varje galhdrn, murriga lokalilc- 
ter diir skumraskaffiirer gdrs 
upp i Idnndom - elt slags Dick- 
ensviirld som fdrfatlaren malar 
upp med miisterligl handlag och 
komisk nerv.

Celines tva andra stora verk. 
iir D'un chateau liutre (19.57) 
och Nord (I960). 1 det forra be- 
skriver Celine sin vandring over 
ell krigshiirjal Europa mot en 
mdjiig frihel i Danmark.

Celine hade liimnat Paris en 
dag efler dc allierudes invasion 
di han frukiade alt bli stiilld infdr 
nilla som kollaboratdr (Jiinger i 
dagbdekerna: "Merline hade
omedelban efter invasionen an- 
hillit om inreselillsiind hos tyska 
ambassaden och redan flyti till 
Tyskland. Det iir iindi egeitllom- 
ligt i hur hog grad pcrsoncr. som 
kallblodigt kraver alt miljoncr 
miinniskor ska dddas. hy.ser orb 
fdr sill egel lumpna liv. Hiir mas
te fmnas elt sarnband.")

I D’un chateau laiitre fdljer vi 
Celine och bans frii Luceltc och 
deras kalt Bdberl (som fdrfatta- 
ren bar i en ryggsiick genom kri- 
gets ruincr) under deras vag 
frin "slolt till slotl"; hyr han 
hamnar i Sigmaringen diir Peia- 
inregeringen uppehaller sig och 
bdrjar ijiinslgdra som liikare for 
fransmiinnen. *

Nord, som kom ut I960, iir 
andra delen av Celines krigsiri- 
logi. som han avsiutade med Ri- 
godon (ulgiven postumi 1969). 
I Nord fortsaller Celine all 
skildru sina eskapader i etl hrin- 
nande Tyskland sirax fore sam- 
manbrollet: sirandsall pa ett 
lyxhotell i Baden-Baden diir 
klientelet hanger sig dl etl hiim- 
ningsldsl frosseri; vidare genom 
Berlin och mot byn Zornhof, 
diir man tar sin lillflykt till en 
gard lillsaminans med cn rad 
andra dmkiiga existenscr som 
spolats upp fran Europas olika 
horn.

Hyllning
Nord mdttes av en enhellig 

hyllning av den franska kriliker-
karen. och sdgs som elt niiisler- 
verk. Frederic Viioux. som sKfi- 
vit en Goncourl-belonad Celi- 
nc-biograFi. belruklar Nord som 
forfallareiis kanskc sibrsia verk; 
den roman diir han nar sldrsl 
klarhet och diir han lilt sist for- 
mail att ge sina irasiga upple- 
velser en sammanhdllen och ge- 
nomlyst form.

Dcn30juni 1961 avsiular Ce
line sin sisla roman Rigodon; 
han skickar tva brev, elt till sin 
forliiggare och ett till sin redak- 
idr, for ajl forhandla om etl slbr- 
re forskolt. Dagcn efler avlider 
fdrfatlaren i hjiirnblddning.

' FREDRIK EKMAN
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