
Kultur FinansTidnirigen Tisdag 11 Juni 1996

Kulturredaktdr: Peter Elmiund

Oemotstkidlig, avbildande konst
Marianne North aterger 
naturens storslagna oand- 
lighet utan inblandning, 
neutral! och objektivt, 
precis sa vacker som 
hon sett den. Hon doku- 
menterar den omsorgs- 
fullt, streck for streck, 
skriver Ulrika Astrbm ef- 
ter ett besdk pa Marian
ne North Gallery i Kew 
Gardens, London.

"^London finns en galleri olik( 
I alia andra. som hel( iir sin 

.M-egen lid och sill cgei rum. 
Del ar Marianne North Gallery i 
Kew Gardens, uppfort 1882 av 
Marianne North sjiilv, for alt 
r)’mma, som del blev, 832 av de 
oljemSlningar hon lillvcrkai un
der sina botaniska resor.

Galleriet ritadcs av arkiiekien 
James Fergusson och liknar ell 
grekiskt tempel med sina kleres- 
lorie-fonster och orienialisku ve- 
rnndor. Rummen ar maximall ar- 
rangerade. dekorerade och inring- 
ade av Marianne North. Tavlorna 
ar hiingda absolut iniill varandra 
och intrycket hell overvaldigan- 
de. Blommor, faglar, insekler och 
djur, vyer over landskap och ve- 
geialion formligen dversvammar 
en. Konsthiscoriskl iir del i ett in- 
vertcrad modernism, minimalism 
och esteiik. Och myckcl ljusigi.

HdglUterar

Marianne fuddes 1830 som ald- 
sla dotter lill Hastings parla- 
mentsledamot Frederick North. 1 
hogborgerlig. hdgliiterar och ar- 
lisiisk miljd skolas hon till viklo- 
rian.sk lady med behagliga uisik- 
icr. Hon reser med sin far lill Spa-

Marianne
North
Gallery.
Galleriet rita- 
des av arki- 
tekten 
James Ferg
usson och 
liknar ett 
grekiskt 
tempel med 
sina kleres- 
torie-fonster 
och orienta- 
liska veran- 
dor. Rum- 
men ar max
imalt arran- 
gerade, 
dekorerade

nien. Egypien och Syrien. Nar 
han dor. "the one idol and friend 
of my life", viiljer hon all dver- 
traffa sorgen genom alt soka sig 
vidare. till an mer exoiiska plai- 
ser. Och del i en lid d5 kvinnor re- 
sande utan siillskup var salisynta. 
Men overtygad om all hennes salt 
skulle visa all hon inte var en 
"Frenchwoman" fbrvantade hon 
sig bli an.stiindigt bemotl - och 
gav sig av.

Marianne Norih var fallen for 
all gora "a bright son tif perfor
mance" och mellan 1871 och 
1884 besoker hon Kanada, Fdren-

la Slalerna. Jamaica, Brasilien, 
Teneriffa, Kalifornien, Japan- 
Singapore. Borneo och Java. 
Ceylon, Indien. Nya Zeeland. 
Sydafrika, Seychellerna och Chi
le. Hennes reseberaltelser gavs ut 
1893 under den lyckliga litein Re
collections of a Happy Life, och 
Finns nu redigerade i boken A Vi
sion of Eden.

Skicklighei i miilning horde lill 
bildningen for unga darner i Ma
rianne Norths samhallsklass. Alt 
kunna boianik eil annat respekta- 
beli "leisure" och an avbilda 
viixier var en passandc kombina-

tion. Men Marianne North drev* 
sill haniverk med veienskaplig 
ambition. Hon maiade till sist 
niira nog 1 (XX) olika arter i olika 
sailningar. Och incilamenlet var alt 
vara "absolutely true to nature".

Marianne Norths miileri tillhdr 
en forfinad naturalism och verk- 
lighctslrohet. Tidiga lekiioncr i 
bloinstermSIning gav henne en 
uppfaiining om Fargverkan och 
komposition. Men viil fdrvarvad 
verkar hon lagil sin talang for fiir- 
dig. tekniken ar den samma i alia 
tavlor. och konsihisioriskt iir hen
nes mi\leri obciydligi, Avskilda

fran varandra och placerade i vil- 
ket galleri som helsl skulle tavlor- 
na inie dverleva, for var for sig iir 
de inte nog originella.

SnmtidigI i Europa hade Delac
roix grova realism salt igSng im- 
pressionismen och Cdzanne. Sa 
fanns fdrsiiVs museernas samling- 
ar av berikat m5leri som fran bc- 
gynnelsen anviint sig av insikten 
alt verklig nalurlrohei iir inbill- 
ning. atl all avbildning g5r via 
konsiniiren. alt konsiverkel alltid 
iir subjcklivl. Men del angdr inte 
Marianne North och hennes 
kon.stniirliga vision reser vidare i 
sin engclska tradition.

Men trots fdrbehallen iir Mari
anne Norths konst oemotstiindlig. 
Den iir passionerad. Fast pd eii 
sakligl viirdigt siill. Marianne 
North aterger naturens storslagna 
oiindlighet ulan inblandning. 
neulrall och objektivt. precis sd 
vacker som hon sell den. Hon do- 
kumenlerar den omsorgsfullt. 
streck for streck.

Gripande
Hon alergcr. del iir hennes kail 

Diirfor iir hennes tavlor sa lika, 
diirfdr arde alia Marianne North, 
och har hennes aviryck. Alla 
friimmande platscr och viixter pd 
jorden som hon besokt och malal 
har genom henne konimil ut olika 
men lika. .Som porlriitl av henne 
sjiilv, Och del iir hell enkelt ovan- 
ligt egcnarlat och gripande.

Egenlligen iir Marianne North 
hell modern, iiven om del fdrsids 
aldrig var hennes avsikt. Men 
uppleveisen av alia av hennes 
manga tavlor dvertriiffar nog 
mdnga moderna inslallationer. 
Tiden har kanske hunnii ifati Ma
rianne North. Sa besdk Marianne 
Norths galleri och fa en cnastaen- 
de konsiupplevclse.

ULAIKA ASTROM

Den feministiska debatt 
som foljde pa Timbro- 
rapporten Konsten att 
skapa ett problem kanne- 
tecknas av positionering 
och personangrepp, kon- 
slaterar Susanna Popova.

en vansterfeminisiiska de- 
I ■ batten i Sverige fdrs till

dverviigande del av lanke- 
poliser och dernagoger. Sakargu- 
mem ersiiits med positionering 
och personangrepp. Debatien om 
Marie Sdderqvisis och min rapport 
(Konsten att skapa ett problem. 
Timbro nr 7/1996, uigiven 27/3). 
uicdr ell lysandc exempel pu ovan- 
si.dende ickniker, utovade av nio 
viinsterfeminisier och en kristde- 
mokrat. Inte ett enda moiinliigg in- 
neholl ndgra sakargumenl mol vdr 
slutsais .^tl de underlag om sexuella 
irakasserier som JiimO hiinvisar till 
iirovetenskapliga.

I'drst ut pd plan var Nina Lekander 
(Expr 28/3 som under rubriken 
Timbro Sisters ansdg att ell "be- 
Imiligt problem" (sexuella trakas- 
serier) inte kan "irollas bort".

Expressens ledarredaklion var 
lika pigg 28/3. Ulrika Kiirnborg 
frdgar sig om del inte ar i fdreia- 
gens iniresse all varna om arbels- 
miljon fdr de anstiillda. "Eller iir 
del istallei sd att man (Timbro.

Feministiska tankepoliser
fdrf anm) ogillar alt JiimO tar sig 
ton i lonediskrimineringsfrdgor 
och diirfdr siinder en pairull av 
unga kvinnor for alt misskreditera 
och av.siina henne?"

Likgiltighet
I Ntirrliindska Socialdemokra- 

ten var Ursula Berge dagen darpa 
klar med sin beddmning: "Vad 
Timbro diirmed lyckas med ar alt 
ge likgiltigheten ett ansikle.”

Signaluren "Hedvig Borg” i 
Gollands Allehanda (30/3) lufla- 
de diirpd en del av sina synpunk- 
ler, begynnande med formuler- 
ingen "Dei gar ett liittat flin over 
del palriarkala Sverige i dessa da-

Hon fortsiiiier med en betrakielse 
over "dessa unga kvinnor" som 
med tiden ska uppiacka att livet 
inte ligger som glansis framfor 
dem niir "sjuka'ungar och man i 
karriaren ger vardagens krassa di- 
mensioner di vem som ska gdra 
vad darhemma". Hon avslular: 
"Under tiden kan man gora per- 
sonlig karriiir p3 fdrdomar och 
aningsidshei och inhosta patriarka- 
icis applader. sdlunda uppfyllande 
den gamla fbrestiillningen om all 
det trots alli iir karlarna som ska 
bekriifta oss. Duktiga flickor! I

kvinnordrelsen beskrevs dylika 
darner med det pregnanta ordet 
’ijejfbrriidare’ - del verkar fulit 
anvandbart iiven i dag.”

Aflonhiadcis Asa Mattson var 
forhallandcvis snabbi ule med sin 
termomeler (3/4) och kon.statera- 
de att JiimO fatt det hetl om dro- 
nen i fragan om sexuella trakasse- 
rier i arbetslivet. "Hnligt de tvii 
unga kvinnliga fdrfatlarna iir pro- 
blemel obetydligl."

Det iir upprdrande, skrev Sara 
Raslbiick. FFS Jamstiilldhelsrad. i 
Gdieborgs universitels student- 
kars lidning (3/1996) att ”se all 
tvd kvinnliga deballdrer (Susanna 
Popova och Marie Sdderquisi) iir 
sd socialiserade i ett arisioieliskt. 
manligt normiimkande for veten- 
skaplighel all de angriper krile- 
rier JamO siiilli upp for sexuella 
Irakasserier.”

Socialdemokralen. feministen 
och kronikdren Ann-SoFie Her- 
mansson pdstdr i Frihet (nr 3/96) 
alt vi i rapporten skriver att 
"JiimO hillar pi problem med 
sexuella irakasserier...".

Divarande ordfdranden i krisl- 
demokraiernas kvinnofdrbund. 
Margareta Viklund. gjorde (12/4) 
i lidningen Krisidemokralen fdl- 
jande inlagg: "Att som forfaltar- 
na ifrigasiitta JamOis riitt till ex-

istens iir atl ifragasiitia hela kvin
nordrelsen. bade den nalionella 
och den iniernationella. och det 
kvinnofdrbunden arbeiar for och 
de framgingar i bland annat jiim- 
stiilldhetsfragan som kvinnordrel
sen asiadkommii i van land. Dei 
films inget annat svar pa artikel- 
fiirfattarnus ageraiule an all med 
veniod konsiaiera all kvinnor pa 
nytl later sig anvimdas som det 
viil beprdvade vapnel i kampcn 
mot kvinnorna sjiil\ a."

Backlash
Den feminisiiska tidskriflen 

bangs redakldr Petra Ulmanen, 
lillika fdrfaltare lill en av de rap- 
porter om sexuella irakasserier 
som vi kritiseral. tar i var/som- 
marnurnrel bladel Iran munnen. 
Den anierikanska "backlashen" 
har ndit Sverige och nu iir del 
"krig diir ute". En av aniedning- 
arna iir vdr rapport, skriven av 
ndgra av "Timbropojkarnas lydi- 
ga smasystrar”.

Aftonblad^ts Eva X Moberg 
var inte sen (21/.5)all i lyriska or- 
dalag recensera bang-numret. 
Backlashen iir inte alltid sh ruskig 
(som i biologisiernas viirld): "Del
kan istiitlei handla om tvii
ijejer frSn ideologifabriken Timb-

J^nygga

ro som ’vetenskapligl bevisar’ atl 
kvinnor inte alls blir sexuclll tra- 
kasserade pa arbeisplaiserna."

Tidskriflen Arena (nr 3 1996) 
publicerar sedan Ulmanen i arti- 
kcln "Del svenska bakslagel” diir 
hon kallar viir rapport ft>r hiilsk 
och osaklig samt byggande pa "... 
fyra svenska undcrsdkningar om 
sexuella irakasserier." Dessulom 
anklagas vi for atl ha viinl kvin
nor mot kvinnor och lillvitas att 
ha spridii felaktiga. misskre- 
dilerande uppgifter om feminis- 
liska IVagor pa ell skickligt siitl."

Onekligen intressant all i 
varfloden fa la del av en sakupp- 
gifl. Viir rapport bygger inte pii 
fyra svenska undcrsdkningar om 
sexuella irakasserier. Den bygger 
p;i lolv svenska undersdkmngar. 
Ulmanens felaktiga uppgifi av- 
sldjar all hon. iinnu i juni. inte la
gil del av var rapport.

Argumenten mol rapporten 
handlar i dvrigi om viir alder 
(Kiirnborg. Borg. Maltsson och 
Ulmanen). viVl ulseende (Eva X 
Moberg). var karaktiir - liitilurade 
(Kiirnborg, "Borg". Rastbiick 
och Viklund) samt van kdn 
(Kiirnborg. "Borg", Maltsson. 
Rastbiick. Viklund. Ulmanen tich 
Moberg).

Slutsalsen blir atl I) inlrcssel 
for sakdebali iir obefintligt och 2) 
att ledande viinsterfeminisliska 
deballdrer undviker sakdebalt ge
nom all anviinda sig av sexisliska 
personangrepp.

SUSANNA POPOVA


