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Abstract
Uppsatsen visar en möjlig tolkning av ett monokromt konstverk utan någon egentlig avbildning.
Tolkningens utgångspunkt är enbart den bild som är föremålet för den här studien. Konstnärens
avsikter och intentioner är okända faktorer. Det tolkade verket är framställt med avancerad teknisk
och materiell kunskap. En slipad yta av polyuretan har påförts färg tillverkad med
interferenspigment. När en betraktare rör sig vid verket skiftar den målade ytan färg från grönt till
lila och vice versa. För att tolka bilden har jag tillämpat Rudolf Arnheims perceptionspsykologiska
modell för att med en hermeneutisk tolkningsmetod studera bilden i sin helhet, i sina detaljer och
genom betraktelser i vila och i rörelse. Resultatet av den perceptionspsykologiska bildtolkningen
visar att verket genom sitt visuella uttryck gestaltar en immateriell verklighet av motsättningar,
rörelser, dynamiska förlopp och relativitet.
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Inledning
Bakgrund
När jag 2017 för första gången såg Juri Markkulas målningar på Galleri Thomassen i Göteborg blev
jag inte bara påverkad av bildytans förmåga att ändra färg, men jag kunde inte då sätta ord på
upplevelsen. Min avsikt med den här texten är att definiera det uttryck som jag inte kunde avkoda.
Mötet med Markkulas måleri fordrar en visuell koncentration som ställer ögat och uttrycket i fokus
genom ett ömsesidigt förhållande där blickens rörelse blir en förutsättning för bildinnehållets
gestaltning.
Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att tolka en bild utan någon annan egentlig framställning än färgens förhållande
till en given form. Konstverket som är föremål för min bildtolkning skapades av Markkula 2015 och
har titeln Green to Lilac (bild 1). Min tolkning och min bedömning grundar sig enbart på detta
enskilda verk. Jag vet ingenting om den idémässiga process eller de konstnärliga överväganden som
ligger bakom framställningen av verket. Frågan jag ställer mig är vilket innehåll bilden, utöver sin
förmåga att skifta färg, kan tillskrivas. I utvidgad mening är därför syftet att tolkningen inte ska ha
sin grund i något annat material än verket. Jag är också intresserad av att få veta hur bilder med
radikalt reducerat uttryck kan tolkas och ges ett meningsfullt innehåll.
Tolkningen av den målning som jag valt för den här studien genererar flera frågeställningar och
den visuella upplevelse som en betraktare kommuniceras kan få sin förklaring genom
utgångspunkter i olika konstteoretiska modeller. Några av de aktualiserade frågorna som har
betydelse för den visuella gestaltningen anknyter till verkets materialtekniska egenskaper. Även om
tillverkningsprocessen är underordnad verkets visuella gestaltning så kan den ha betydelse som
förklaring till hur seendet uppfattar bilden. Frågan om vilken betydelse begreppen kontext och
diskurs har för konstuppfattningen saknar inte heller betydelse för min tolkning av Green to Lilac.
Ovanstående frågor kommer att belysas i den löpande texten som underordnade min huvudfråga:
Vad visualiserar Green to Lilac och hur görs visualiseringen möjlig? Såväl frågan som
bildtolkningen avgränsas snävt av verkets imaginärt enkla sammansättning. Avsikten är att med
perceptionen som verksamt instrument avkoda bilden på ett allmängiltigt och trovärdigt sätt.
Teori och metod
För att få svar på frågan vad Green to Lilac visualiserar och hur denna visualisering möjliggörs
utgår jag från Rudolf Arnheims beprövade perceptionspsykologiska tolkningsverktyg 1 och som
1 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
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teoretisk och metodologisk utgångspunkt förankrar jag undersökningen i Hans Georg Gadamers 2
hermeneutiska och fenomenologiska tänkande. 3 Slutsatserna är i vissa delar beroende av
resonemang som återfinns hos Arthur Danto4.
Verktyget för analysen är Arnheims perceptionspsykologiska tolkningsmodell och jag utgår från
den där befintliga begreppsapparaten. De exempel som illustrerar Arnheims slutsatser blir
användbara för min egen förståelse av bilden. Med en teoretisk grund i Hans-Georg Gadamers
fenomenologiska tänkande tillämpar jag hans riktlinjer för den hermeneutiska cirkeln som
tolkningsmetod. Fenomenologins betydelse som förhållandet mellan varseblivning och objekt har
enligt Gadamer som mål att utifrån helheten analysera delarna för att få en ny kunskap om helheten.
I min uppsats kommer jag att utifrån samma schema beskriva min analys av Green to Lilac.
Arnheims text ägnar en hel del utrymme åt hur uppfattningen av ytan kan förmedla olika
betydelser, och hans undersökningar av hur olika formbegrepp kan samspela eller motverka
varandra är tillämpliga för min analys. Min metod är att med utgångspunkt från Arnheims
perceptionspsykologiska och erfarenhetsbaserade grundbegrepp och kategorier avkoda Green to
Lilac. Genom att tränga djupare in i bildens visuella komplexitet kan faktiska omständigheter
tydliggöras. Avsikten är att tömma bildens innehåll på mening enligt ett hermeneutiskt schema. 5
Med utgångspunkt från helheten riktas fokus mot bildens delar och detaljer för att slutligen
återvända till verket i sin helhet. För att få ingångar till en meningsfull och en för analysen adekvat
förklaringsmodell för jag in något av de resonemang som kommer till uttryck i Arthur Dantos
artikel Konstvärlden6.
Forskningsöversikt
Utöver texter av Lars-Erik Hjertström Lappalainen 7 och Magnus Bons8 finns inga mer
genomträngande analyser av Markkulas verk tillgängliga. Förståelse för verk med starkt reducerat
formspråk kan tydliggöras genom tillämpning av olika teorier. Såväl psykoanalytiskt som
marxistiskt förankrade tolkningar med olika infallsvinklar är och har varit relevanta.
Meningsskapande förklaringsmodeller har även formulerats med utgångspunkt i
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 1-9.
2 H G Gadamer, Sanning och metod i urval, A Melberg övers., Daidalos, Göteborg, 1997, s. 137-138.
3 A D´Alleva, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2 uppl., London, 2012, s. 120-122.
4 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 93-116.
5 H G Gadamer, Sanning och metod i urval, A Melberg övers., Daidalos, Göteborg, 1997, s. 138-147.
6 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 112-116.
7 L-E Hjertström Lappalainen, RGB Jord/Juri Markula, övers. K Lind Bonnier, ill. P-E Adamson et al., Lars Bohman
Gallery, Stockholm, 2016, s. 3-12.
8 Bons “Färgens återblick”, i J Markkula et al., Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019, s.
43-48.
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perceptionspsykologiska teorier och analyser av kontextens och diskursens betydelse för
konstbegreppet.
Avgränsningar
Min uppsats empiriska material är begränsat till ett enstaka verk och undersökningens verktyg är
nästan uteslutande helt förankrade i Rudolf Arnheims perceptionspsykologiska begreppsapparat.
Mina slutsatser i uppsatsens sista del rör sig i något vidare cirklar med referenser som redovisas
löpande i texten. Avgränsningen för min uppsats är därmed dels det empiriska materialet som utgörs
av konstverket Green to Lilac och dels den perceptionspsykologiska undersökningsmetoden
grundad på mitt eget betraktande av verket samt processens förankring i Gadamers fenomenologi.
Disposition
Jag har valt att dela in huvudtextens kapitel i tre avsnitt. Den första delen beskriver det empiriska
materialet och den materialtekniska metod som möjliggör bildens utformning. De följande två
avsnitten innehåller verksanalysens faktiska resultat grundat på den perceptionspsykologiska
undersökningen. Uppsatsens sista kapitel presenterar de slutsatser som kan dras av analysdelens
fakta och ger en sammanfattning av undersökningsresultatet.
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Green to Lilac
Form och materialitet
Green to Lilacs format är 50 x 50 x 5 cm och en bild av verket föreligger i RGB Jord9 och som
bilaga till uppsatsen (bild 1). Målningens underlag består av plastmaterialet polyuretan som
finslipats och färgats med interferenspigment. 10 Interferens ska här förstås som samverkan eller
störning av ljusvågor. Den planslipade, centrala och större delen av ytan, avgränsas utåt mot de
delar av bildens ytterkant som utgör ett ramverk runt den planslipade formen.
Green to Lilac är en av flera målningar som utförts med samma teknik och som benämns
Interference Series.11 Även om visuella fenomen uttrycker bildens innehåll så lämnas man inte
opåverkad av frågor om materialiteten. De visuella egenskaper som kommer till uttryck är också en
konsekvens av produktionsteknik och materialval. Genom händernas arbete sublimeras materialet
till betydelsebärande form.
Avsikten att avkoda bilden på ett allmängiltigt och trovärdigt sätt fordrar kännedom om de
materiella förutsättningarna för verkets uppbyggnad. Kunskap om den konstnärliga processen är en
bärande del för förståelsen av det visuella fält som är föremål för tolkningen. 12 Tolkningen fordrar
att bilden granskas autentiskt i en aktuell och verklig kontext mot bakgrund av tillgängliga fakta
rörande verkets tillverkningsprocess och materiella förutsättningar.
Markkulas arbetsmetod är genomgripande teknikorienterad. “Ofta har han själv konstruerat
datorstyrda maskiner som gör verken åt honom: färgblandningsapparater som med absolut
nödvändig precision tonar in färger i varandra...”. 13 Tekniska och materiella förutsättningar saknar
därmed inte betydelse för gestaltningen men är underordnade slutresultatet. Den maskinella och
datoriserade delen av tillverkningsprocessen är inte oberoende av handens och medvetandets
närvaro. Markkulas arbetsmetoder ersätter därigenom traditionella tekniker med innovativa och
nyskapande verktyg och material. Tekniken skapar inte bilden utan är verktyg för en medveten
framställning.
Från små förlagor i formatet 5 x 5 cm (bild 2) som formats för hand i plywood och spackel 14
överförs originalet till större format. Markkula kallar inte processen kopiering utan “översättning”
9 J Markkula, RGB Jord, övers. K Lind Bonnier, ill. P-E Adamson et al., Lars Bohman Gallery, Stockholm, 2016, s.
81.
10 W R Cramer, Interference Pigments, Paint & Coating Industries, 2007-01-01,
https://www.pcimag.com/articles/86923-interference-pigments , hämtad 2019-05-05.
11 J Markkula, RGB Jord, övers. K Lind Bonnier, ill. P-E Adamson et al., Lars Bohman Gallery, Stockholm, 2016, s.
78-85.
12 L-E Hjertström Lappalainen, RGB Jord/Juri Markula, övers. K Lind Bonnier, ill. P-E Adamson et al., Lars Bohman
Gallery, Stockholm, 2016, s. 3.
13 Ibid.
14 Bons “Färgens återblick”, i J Markkula et al., Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019, s.
43.
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emedan resultatet av överföringen aldrig exakt överensstämmer med förlagan. Varje enskilt verk är
endast framställt i ett exemplar. 15 Handens kreativa betydelse för tillverkningsprocessen framgår
tydligt av den bild (bild 2) som bifogats uppsatsen. Förlagorna 3D-scannas och förstoras digitalt för
att därefter fräsas i polyuretan till avsedd form och slutgiltigt format. Underlaget färdigställs genom
att ytan behandlas med 2-komponentsspackel som slipas till en släthet jämförbar med en glasyta.
Därefter påföres färgen genom sprutmålning.16
Polyuretan (PUR) är ett plastmaterial som ingår i en grupp polymerer med skiftande egenskaper
och som kännetecknas av att vara kompakt och icke-poröst. 17 Materialets beskaffenhet som såväl
formbart och hårt är en av förutsättningarna för den slutgiltiga gestaltningen. Vad det innebär mer
utförligt att förlagorna, som Markkula ibland kallar originalen, 18 3D-scannas och förstoras digitalt
går jag inte närmare in på i den här uppsatsen, men konstaterar att bearbetningen av grunden för
slipning och målning kräver avancerad teknisk kompetens och materialkännedom.
Ett av bildens betydande uttryck är färgskiftningen som äger rum när en betraktare förflyttar sig
utmed verket. Fenomenet har sin grund i pigmentens interferens genom refraktion och reflexion. 19
Färgmaterialet framställs av Paint & Coating Industries (PCI) genom en komplicerad kemisk
tillverkningsprocess. Färgerna är därmed inte unika utan används i olika industriella sammanhang
för att uppnå skiftande visuella effekter. 20 Sådana användningsområden är bland andra lackering av
motorfordon och färgsättning av vissa typer av fasader.
Verket uppfattat som tvådimensionell framställning
Verkets format och placering mot en vit bakgrund ger en omedelbar överskådlighet som gör
bildtolkningen lättillgänglig. En skenbar enkelhet öppnar för förståelse på flera olika plan. Analysen
kommer inledningsvis att utgå från bildens tvådimensionella uttryck i enlighet med den
hermeneutiska metod som angivits. För en fullständig bildtolkning är dock målningen beroende av
betraktarens rörelse vid verket för att interferenspigmentens färgskiftande verkan ska bli en del av
uttrycket. För att närma mig en förståelse inleder jag tolkningen utifrån en betraktelse från en
fixerad synvinkel. I denna del är det oväsentligt om den gröna eller den lila färgen dominerar
bildytan. Verket inbegriper simultant sin motpol.
Inledningsvis benämner jag Green to Lilac som målning. Den form som inte utgörs av den
15
16
17
18
19

J Markkula, Mail, inkommet 2019-05-27.
J Markkula, Mail, inkommet 2019-04-28.
Wikipedia, Polyuretan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyuretan, hämtad 2019-05-05.
J Markkula, Mail, inkommet 2019-04-28.
W R Cramer, Interference Pigments, Paint & Coating Industries, 2007-01-01,
https://www.pcimag.com/articles/86923-interference-pigments , hämtad 2019-05-05.
20 Ibid.
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planslipade delen av ytan kan då grovt jämföras med traditionella oljemålningars pastost pålagda
färgsjok eller med ytor där färgen pålagts med palettkniv. Sådana målningar skulle jämväl kallas
målningar och inte reliefer även om deras uttryck är reliefartat. Titeln Green to Lilac ger också en
indikation på att det är färgen och därmed måleriet som är uttryckets medel.
Sedd så som målningen visas på uppsatsens bifogade bild (bild 1) kan den beskrivas som en
monokrom och plan yta med skrovligt formad ytterkant som inskrivits i en kvadratisk form. Den
geometriska form som ögat omedelbart uppfattar är kvadratisk utan att uppfylla den geometriska
definitionen för en kvadrat. Det fordras inga mätinstrument för att fastställa ytans strukturella
förhållande.21 Målningens interferensfärgade två former är dels den plana delen av bildytan och dels
ett omgivande grovt format segment. Verket är irreducibelt i förhållande till sina delar. 22 Intrycket av
att den planslipade delen är i rörelse ut mot ytans kant kan enligt perceptionspsykologins lagar inte
uppfattas reversibelt. Den visuella erfarenheten identifierar inte endast ytans objekt utan även de
rörelser och krafter som är verksamma.23 Det visuella spänningsfältet är laddat genom objektens
“storlek, form, placering och färg”.24 Green to Lilacs dominerande och centrala form uppfattas
därmed inte som statisk utan som expanderande.
Vetenskapliga försök visar att ögat uppfattar ett ensamt objekt inom en kvadrat i rörelse mot
mitten.25 Om Green to Lilac betraktas strikt tvådimensionellt uppfattas dock inte ytans planslipade
del som en form i rörelse mot kvadratens mitt. Här spelar ytornas storleksförhållanden roll.
Perceptionspsykologiska tester har tydligt visat att former med konkava respektive konvexa ytsnitt
uppfattas generellt olika. 26 Bildens planslipade form kan därmed inte sägas vara i rörelse genom en
förändring av sin position inom den tänkta kvadraten, men den är inte heller i vila. Den monokroma
och helt dominerande centrala formen uppfattas genom sina huvudsakligen konvexa konturer som
expanderande ut mot och över bildens omramande yttre form. 27 Den icke planslipade delen
uppfattas då som reducerande i förhållande till den planslipade och helt monokroma formen. Då den
yttre formen huvudsakligen är en konvex gestaltning mot ytan utanför bilden så uppfattas hela
bildens utsträckning som expanderande. Dessa dubbelverkande och trippelverkande visuella krafter
– från expansion till reduktion till expansion – skapar en spänning i det visuella fältet trots
monokromin. Ytorna är därmed på grund av storlek, ljusstyrka och riktning
21 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 10.
22 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 101.
23 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 11.
24 Ibid.
25 Ibid s. 14.
26 Ibid s. 243.
27 Ibid.
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perceptionspsykologiska krafter.28
Inom fysiken är två kroppar i balans om deras dragningskrafter uppväger varandra. Förhållandet
är tillämpligt på bildrummets visuella balans. 29 I Green to Lilac balanseras den dominerande
centrala och gradvis expanderande formen mot den omgivande formens rörliga och ostyriga
gestaltning. Jämvikten mellan formernas energier ger ingen tydlig gravitationspunkt. På samma sätt
som en skulptur genom sina former och mellanrum tar det omgivande rummet i anspråk som
visuellt fält,30 upprättar varje kvadrat genom sina hörn ett visuellt kraftfält utanför bildrummet. 31
Även om Green to Lilac inte anger en tydlig position för betraktaren så visualiseras samma uttryck
om målningen placeras upp-och-ned. Målningens bägge former kontrasterar varandra som motpoler
och deras konträra gestaltning visualiserar en dynamisk dimension.
En minutiöst detaljerad bildtolkning leder blicken till gränssnittet mellan de bägge ytformerna.
Ögat förnimmer gränssnittet mellan den strukturerade yttre formen och den planslipade ytan som ett
spänningsfält. På mycket nära håll ter sig formernas förhållande som motsatta krafter i rörelse mot
varandra. De uttrycker fortlöpande konvulsiva rörelser och motsatsförhållanden som accentueras av
färgsättningen. Inga komplementfärger är påförda men uppfattas visuellt som en del av bilden. De
blir därmed en del av det uttryck som verket i sin helhet förmedlar. Motsättningarna och polariteten
kondenseras i formernas gränssnitt. På detaljnivå upphävs de rörelser och krafter som bilden i sin
helhet visualiserar. Den konvexa och expanderande egenskapen kan där också tillskrivas den yttre
formen på den planslipade formens bekostnad.
Som en ytterligare förstärkning av de krafter som uttrycker rörelse, polaritet och motverkande
kraftfält i samspel har färganvändningen stor betydelse. Ögat uppfattar färgvalörer som variationer
och kombinationer av primärfärger. 32 I sinnevärlden har tingen ingen konstant färgsättning 33 utan
förändras beroende på relation, rum, tid och ljus. 34
Green to Lilacs formella motsättningar förenas enhetligt inom en både enkel och komplex
framställning. Färgen blir för ögat det omedelbara och första intrycket som leder tolkningen vidare.
Oavsett om grönt och lila karaktäriseras som kalla färger 35 så framkallar de sina komplementfärger i

28 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 11.
29 Ibid s. 19.
30 Ibid s. 242.
31 Ibid s. 13.
32 R Arnheim, Visual Thinking, ill., University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, s 21.
33 J Albers, Albers färglära. Om färgers inverkan på varandra, övers. K. G. Nilsson, ill., Forum, Stockholm, 1982, s.
13-17.
J Gage, Color in Art, ill., Thames and Hudson, London, 2006, s. 7.
34 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 168.
35 J Gage, Color in Art, ill., Thames and Hudson, London, 2006, s. 49-57.
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bildens ytterkant.36 Ytans uttryck av solid och ogenomtränglig materia visualiserar underlaget i en
solid och kompakt framställning. Avsaknaden av gräng eller textur gör att alla måleriska kvaliteter
kan härledas till interferenspigmentens refraktion och reflexion. 37 Färgen blir en tydlig markör för
såväl helheten som för de formella motsättningarna.
Färgens visuella uttryck innebär en tydlig ingång till de krafter som är i rörelse i bilden, och leder
till en lättillgänglig öppning mot det sparsmakade men komplexa visuella innehållet - ett vid en
första anblick ytligt gestaltat verk som innehåller en sammansättning av motverkande krafter och
motsättningar som gestaltar uttrycket.
Verket uppfattat av en betraktare i rörelse
Den senast utgivna boken om Markkulas måleri med titeln Blue to Red to Gold to Green to Lilac 38,
täcker genom sin titel det färgspektra som tillämpas för färgsättningen av bildrummen i Interference
Series där Green to Lilac ingår.39 Som framgår av målningens titel så består färgskiftningen av en
övergång från grönt (a) till lila (b) och vice versa. Bildrummets yta har därmed fyra visuella
tillstånd: färg a, färg b, färgskiftningen från a till b och färgskiftningen från b till a. Enligt detta
schema gestaltas även övriga bilder i Interference Series. Betraktaren blir en del av såväl verkets
uttryck som innehåll då bildernas färgrelaterade betydelse är beroende av både verkets och
betraktarens inverkan. Ljusets refrakterande eller reflekterande verkan ger upphov till den interferns
som färgsätter Green to Lilac.40
Färgskiftningen som resultat av betraktarens rörelse jämte en fortlöpande perception framkallar
också ögonblickliga intryck av dessa färgers komplementära valörer. Detta framgår av den bild som
bilagts uppsatsen, där den yta av polyuretanet som inte planslipats reflekterar en svagt rödbrun
(järnoxidröd)41 bård mot den dominerande gröna och delvis lila bakgrunden (bild 1). Även om
komplementfärgerna inte påförts i framställningsprocessen så saknar de inte betydelse för det
visuella uttrycket. Bilden har därmed beståndsdelar som bara går att härleda till ljusförhållanden,
perceptionens optiska inverkan och färgers påverkan på varandra. 42 Betraktarens blick i rörelse över
ytan framkallar en fortlöpande interferens.
36 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 342-343.
37 W R Cramer, Interference Pigments, Paint & Coating Industries, 2007-01-01,
https://www.pcimag.com/articles/86923-interference-pigments , hämtad 2019-05-05.
38 J Markkula, Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019, s. 1.
39 Ibid s. 86.
40 W R Cramer, Interference Pigments, Paint & Coating Industries, 2007-01-01,
https://www.pcimag.com/articles/86923-interference-pigments , hämtad 2019-05-05.
41 F Hansen, Farvekemi. Uorganiske pigmenter, ill., GAD, Köpenhamn, 1991, s. 69 och 170.
42 J Albers, Albers färglära. Om färgers inverkan på varandra, övers. K. G. Nilsson, ill., Forum, Stockholm, 1982, s.
20-22.
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Green to Lilac låter sig vid en första anblick kategoriseras som målning. Den kantiga och brutna
form som omsluter den planslipade delen av ytan ger dock en tydlig reliefverkan. Färgskiftningen
och verkets tredimensionalitet i samband med en betraktares rörelse är jämförbar med upplevelsen
av en skulptur. Från olika siktpunkter fångar blicken nya och oväntade formförhållanden,
mellanrum, skuggningar och färgskiftningar beroende på ljusförhållanden och rörelser. 43 Teoretiskt
är därmed alla logiskt möjliga synvinklar oändliga och verket avsäger sig ett entydigt uttryck. En
utförlig beskrivning av verket kan inte bli absolut.
Om en betraktare hypotetiskt rör sig 180° runt Green to Lilac i en parabel med utgångspunkt från
det 5 cm breda kantpartiet som synvinkel kommer bilden att genomgå sådana fortlöpande
förändringar som en tvådimensionell bildtolkning inte kan registrera. Sett helt och hållet från sidan
kan bara den del som utgörs av den icke planslipade ytan iakttas. Färgerna grönt och lila skiftar i
valör beroende på blickens position och komplementära fält framträder beroende på hur ljuset faller.
Blickens rörelse utmed en tänkt parabel framkallar gradvis under pågående färgskiftning den
planslipade formens ökande utsträckning på bekostnad av den yttre kantigt facetterade formen.
Även om verket inte gör anspråk på någon föreställning bortom sig själv så kan inte vissa
associationer undvikas. Polyuretanet har i Green to Lilacs omramande form getts en gestaltning
som för tankarna till någon slags bergart, och i andra målningar ur Interference Series kan bilden av
stelnad eller flytande lava kanske framkallas. Mina associationer kan emellanåt söka sig till vissa
skulpturer i diabas där den svarta bergartens råa materialitet på vissa ytor planslipats blank. Magnus
Bons liknar verken vid meteoriter. 44 Den planslipade formen kan som mellanrum också framstå som
ett expanderande vakuum. Sammantaget uttrycker Green to Lilac en visuell komplexitet genom
rörelser och kontraster i bildrummets såväl tydliga som vaga motsatsförhållanden.
Avslutande diskussion
Den perceptionspsykologiska tolkningen av Green to Lilac visar verkets komplext formella
gestaltning och varierande visuella uttryck. Enligt Arnheim kan bilder klassificeras som
föreställningar, symboler eller tecken. 45 Tolkningen visar att verket såväl kan vara en bild i sig själv
eller associera till naturlig avbildning som att det kan fungera som symbol för sinnenas inverkande
erfarenheter eller som tecken för det flyktigt föränderliga, relativa och diffusa. Verket inbegriper
immanent de kvaliteter som symboliseras, betecknas och konstrueras i en dialog med betraktaren.
Egenskapen att undgå en entydig klassificering ger verket en relativitet som blir en del av
43 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 242.
44 Bons “Färgens återblick”, i J Markkula et al., Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019, s.
43.
45 R Arnheim, Visual Thinking, ill., University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, s. 135-136.
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förståelsen. Även om begreppen “klimat, temperatur, arom och ljud” kan beskriva färgers uttryck 46
så kan inga auditiva egenskaper tillskrivas verket; däremot är verket i sin materialitet möjligt att
delvis avkoda taktilt. Det blinda ögat kan med handens och fingrarnas känslighet närma sig en
förståelse av det visuella uttrycket.
Såväl Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Magnus Bons presenterar uttömmande personliga
reflektioner över sina upplevelser av Markkulas bilder. Hjertström Lappalainen fäster stor vikt vid
färg och materialitet47 och Bons associationer leder till flera konsthistoriska paralleller. 48 De ger
bäggedera uttryck för verkens imaginära och andligt immateriella karaktär och betonar såväl det
illusoriska som det mystiska. Deras referensramar grundas i konsthistoriskt och konstteoretiskt
etablerade värderingssystem.49 Bons paralleller till Kazimir Malevitjs verk kan bara förstås inom
ramarna för ett “andligt sökande”. 50
Även om alla maximalt reducerade bilder kan ges ett varierande utfall av tolkningar 51 så kan inte
konstverkens betydelsebärande egenskaper ges en förståelse genom spekulation. 52 Konstverket är
bara sig självt och inte en illusion av något annat, 53 men ett reducerat bildrum som vid en första
anblick uppfattas som entydigt kan gradvis framstå som komplext. 54 Konstverket som subjekt måste
därför ges relevanta predikat55 genom en konstteoretisk och konsthistorisk process.
För en samtida tolkning av äldre verk är konstnärens intentioner aldrig fullständigt åtkomliga. 56 I
föreliggande bildtolkning avstår jag medvetet från referenser som inte framgår av verket och
bedömer att en hermeneutiskt förankrad metod är relevant för ett adekvat undersökningsresultat.
Min analys måste förstås som en kommunikationsakt mellan verk och betraktare 57 och har inte för
avsikt att klarlägga konstnärens intentioner. 58
Även om Green to Lilac i strikt mening är monokromt, då endast en färg har använts, så kan
46 J Albers, Albers färglära. Om färgers inverkan på varandra, övers. K. G. Nilsson, ill., Forum, Stockholm, 1982, s.
58-59.
47 L-H Hjertström Lappalainen, RGB Jord/Juri Markula, övers. K Lind Bonnier, ill. P-E Adamson et al., Lars Bohman
Gallery, Stockholm, 2016, s. 3-12.
48 M Bons, “Färgens återblick”, i J Markkula et al., Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019,
s. 43-48.
49 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 108.
50 M Bons, “Färgens återblick”, i J Markkula et al., Blue to Red to Gold to Green to Lilac, ill., TMG, Stockholm, 2019,
s. 44.
51 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 104-105.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 H Foster, “The Crux of Minimalism”, i The Return of the Real, MIT Press, 1996, s. 36.
55 A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 115.
56 A D´Alleva, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, 2 uppl., London, 2012, s. 120-121.
57 Ibid.
58 Ibid.
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verket mot bakgrund av den genomförda bildtolkningen inte otvetydigt karaktäriseras som
minimalistiskt.59 Minimalism ska här förstås som maximalt reducerade verk utan konstnärligt
subjektiva uttryck med syftet att visualisera tankar och idéer. 60 Formalanalysen visar hur Green to
Lilacs komplexitet av binära motsättningar i rörelse och förändring visualiserar relativitet och
skeende. Såväl färg som formelement antar ett dynamiskt uttryck i förhållande till en betraktares
rörelse vid verket. Betraktaren blir därmed en nödvändig del för det uttryck som inte kan förmedlas
genom en stillbild. Likt en skulptur eller en relief fordrar verket betraktarens konkreta och fysiska
närvaro för en fullständig förståelse.61 Minimalism kan under vissa förhållanden göra begreppen
måleri och skulptur irrelevanta ur klassificeringssynpunkt och genom sin tredimensionalitet
uppfyller Green to Lilac kriterierna för en sådan definition.62
Minimalistiska bilders ofta sparsmakade och asketiska uttryck är dock motsatsen till Green to
Lilacs måleriskt uttrycksfulla gestaltning. Genom färgens interferens och valörens lyskraft har
målningen en överdådig karaktär. Verket visualiserar genom formernas och färgernas inverkan en
begreppsvärld63 som kan liknas vid en språklig utsaga64 och talakt. En sådan tolkning kan förstås
som att bildens framställning av relativitet och förändring symboliskt förmedlar 65 ett avvisande av
absoluta och likformiga synsätt. Perceptionspsykologiskt kan bilden beteckna teoretiska och
idémässiga konstruktioner66 och genom sina associationer medvetandegöra mentala insikter. 67
Förutsättningarna för bildtolkningens slutsatser är uteslutande sådana faktiska omständigheter
som framkommit vid den perceptionspsykologiska undersökningen av Green to Lilac. Det uttryck
som vid en första betraktelse av verket föreföll svårtolkat och nära nog tomt på innehåll 68 har genom
tillämpningen av Rudolf Arnheims principer för läsning av formers betydelsebärande funktioner
kunnat avkodas som en komplexitet av immateriella fakta.
Även om analysen i ett fall leder till en tolkning av bilden som en utsaga så finns inga konkret
verbala uttryck gestaltade. 69 Titeln anger dock tolkningens färdriktning från bildytans färgförändring
till uttryckets samlade innehåll av immateriella fakta konstruerade som motsättningar, rörelser,
dynamiska förlopp och relativitet.
59 H Foster, “The Crux of Minimalism”, i The Return of the Real, MIT Press, 1996, s. 40.
60 Ibid.
61 R Arnheim, Art and Visual Perception, A Psychology of the Creative Eye, ill., University of Californa Press,
Berkeley and Los Angeles, 1974, s. 242.
62 H Foster, “The Crux of Minimalism”, i The Return of the Real, MIT Press, 1996, s. 44.
63 R Arnheim, Visual Thinking, ill., University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, s. 116.
64 Ibid, s. 297-298.
65 H-G Gadamer, Konst som spel, symbol och fest, P Sällström övers. och introduktion, Dualis, Ludvika, 2013, s. 8384.
66 R Arnheim, Visual Thinking, ill., University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969,s. 100-102
67 Ibid, s. 274 ff.
68 J-G Sjölin (red.), Att tolka bilder, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998 s. 34-36.
69 Ibid s. 116-117.
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Verket är inte beroende av vare sig motiv, rumslighet eller narrativ för att etablera ontologiska och
epistemologiska utsagor bortom det estetiska uttrycket. I denna mening är Green to Lilac inte bara
en hänvisning till allmängiltiga och faktiska omständigheter utan verket innefattar dessa reella
kvaliteter i sig själv. 70
Inledningens frågeställning avseende vad Green to Lilac visualiserar har därmed besvarats genom
en perceptionspsykologisk undersökning förankrad i en hermeneutisk metod med utgångspunkt i
Gadamers fenomenologi. Frågeställningens andra led avsåg hur verkets visuella egenskaper
gestaltas. I huvudtextens avsnitt Form och materialitet framgår att verkets uttryck förutsätter en
sådan komplicerad och unik materialteknisk process som redovisats. Verkets materiella betydelse
visualiseras genom såväl uttrycket som innehållet 71 i en solid och glasblank yta med
färgförändringen immanent konstruerad i materialet. Bildens avsaknad av rumslig illusion lyfter
fram den materialtekniska tillverkningsprocessens bakomliggande hantverk. 72
Föreliggande bildtolkning måste uppfattas som en av flera möjliga vägar till förståelse och
utesluter därmed inte andra förklaringsmodeller. Tolkningen kan inte göra anspråk på att den
språkliga översättningen av bildens uttryckta innehåll är exakt. 73 Nya betydelser är möjliga för varje
ny tolkning.74 Min egen uppfattning och förmåga till tolkning begränsas av den kontext som är en
förutsättning för undersökningen.75 Verkets placering mot en vitmenad gallerivägg är den rumsliga
ramen för bildtolkningen. För samma fokus och begrundan som fordrats för föreliggande tolkning
av bildrummets komplexitet, kan verket bara tas ur nämnda sammanhang om det ges en analog
placering.76 Varje tolkning kan fortlöpande utvecklas och förståelsen kan ackumuleras gradvis 77 och
”relevanta predikat” kan tillskrivas. 78 Samtida intellektuella erfarenheter jämte aktuella
referensramar har en avgörande betydelse för tolkningen som ett produktivt förhållningssätt. Även
om konstverket i sin representation är oersättligt 79 och unikt så ger diakrona, kulturella och rumsliga
lägesförändringar annorlunda utfall för bildtolkningen. 80
Tolkningen visade att Green to Lilacs formella uttryck förmedlar bildens immateriella innehåll
kommunikativt genom betraktarens visuella och sociala interaktion med verket. Denna diskursiva 81
70
71
72
73
74
75
76
77
78

H-G Gadamer, Konst som spel, symbol och fest, P Sällström övers. och intr., Dualis, Ludvika, 2013, s. 89.
J-G Sjölin (red.), Att tolka bilder, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 78-84.
Ibid s. 81.
Ibid s. 47-48.
Ibid s. 51.
Ibid s. 66.
H-G Gadamer, Sanning och metod i urval, A Melberg övers., Daidalos, Göteborg, 1997, s. 143.
Ibid.
A Danto, “Konstvärlden”, i Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos 1, Konsthögskolan Raster förlag,
Stockholm, 1996, s. 116.
79 H-G Gadamer, Konst som spel, symbol och fest, P Sällström övers. och intr., Dualis, Ludvika, 2013, s. 89.
80 H-G Gadamer, Sanning och metod i urval, A Melberg övers., Daidalos, Göteborg, 1997, s. 143.
81 G Rose, Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials, 4 uppl., Sage Publishing, Los
Angeles, 2016, s. 187-188.
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praktik är inte oberoende av verkets gestaltning, men konstrueras som en konsekvens av
undersökningens perceptionspsykologiska analys. Verket vänder sig inte enbart inåt mot sin
materialitet utan framförallt utåt mot en betraktare som avkrävs delaktighet för att synliggöra
bildens framställning.82 Analysen och tolkningen ger ett tydligt stöd för att målningens unika uttryck
måste härleda sin betydelse till den givna formens färgsättning. Även om konstnärens avsikt är
okänd för den här analysen så representerar uppsatsens tolkning ett möjligt alternativ som inte kan
förmedlas av andra kända objekt.

82 H-G Gadamer, Sanning och metod i urval, A Melberg övers., Daidalos, Göteborg, 1997, s. 89-91.
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