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REFLEXION
TANKAR KRING 
ETT KONSTVERK

 I somras invigdes Juri Markkulas 
fascinerande konstverk La Divina 

Commedia, en spektakulär installa-
tion bestående av 1 ton glasmosaik  

i skiftande färger. Verket berättar om 
att färdas, med färg som ledsagare.  

Mellan 
himmel och 

helvete

Juri Markkula, La 
Divina Commedia, 

2017. Resan ner  
i underjorden börjar 

i guldiga, blå och 
gröna toner.

→

av jenny danielsson foto jonas malmström
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LA DIVINA COMMEDIA är en 300 kvadrat-
meter stor färgskiftande vägginstallation på 
Stockholms centralstation. Konstverket pryder 
ena väggen av rulltrappsschaktet som förbinder 
Citybanan med Vasagatan. Beroende på ens posi-
tion skiftar väggen färg: från purpur till blåtur-
kos och vidare till djupt grön. Det ena färgskif-
tande pigmentet övergår helt enkelt i ett annat. 
Allra högst upp möts man av gyllene gult som 
blir ljust grönt och metalliskt blått. Mellan de 
här färgerna finns inga tydliga gränser. Likafullt 
är skiftningarna markanta, därtill mystiska och 
fullkomligt fascinerande. 

Konstnären är Juri Markkula, vars konstverk 
alltid föregås av intrikata tekniska lösningar, 
avancerade arbets- 
metoder och inte säl-
lan av rent och skärt 
hårt fysiskt arbete. 
Arbete som handlar 
om att nå fram till 
det bästa resultatet, 
aldrig om att flexa 
musklerna i tid och 
otid. Jag tror att det 
också handlar om 
konstnärens inställ-
ning till arbete. Att 
det är den mest na-
turliga sak i världen, 
någonting att vara 
stolt över, men inte 
så mycket att hetsa 
upp sig över. Det finns heller ingenting nostal-
giskt över det, ingen spelad stånkande manlighet 
som lidande sliter. 

INSTALLATIONEN I HUVUDSTADENS trans-
portsystem är, liksom ofta är fallet med hans 
konstverk, en blandning av råhet och perfektion 
som pockar på vår nyfikenhet och bjuder in till 
dialog om vad vi tror oss veta. Inte på ett otäckt 
eller uppfordrande sätt, utan som en påminnelse 
om konstens förmåga att tjusa och öppna våra 
sinnen till de mest fundamentala av frågor – hur 
ser vi egentligen? Den här oförutsägbarheten är 
en inneboende styrka. Hans konstverk har också 
en finish utan motstycke. Men ingenting skimrar 
bara för att det kan, lystern är väl avvägd. Det ska 
mycket till för att inte bli lätt förförd och förund-

rad: vad är det, ändrar det färg, hur har han gjort 
det här? 

Textverket Den gudomliga komedin av förfat-
taren Dante Alighieri, född 1265 i Florens, var 
det första som skrevs på folkspråket italienska, 
istället för på latin. Det publicerades i delar under 
1300-talet och senare i sin helhet under 1500- 
talet. Eposet skrivet på bunden vers refererar till 
olika nivåer i helvetet för allehanda syndare, de 
värsta placerade längst ner. Dante berättar och 
reflekterar över vad han är med om. Jag älskar 
tanken på att det är möjligt att åka runt Mark-
kulas konstverk. Att man själv får bestämma 
sin position. Om det känns trist att åka ner kan 
man direkt åka upp igen och kolla om det känns 

bättre. Att man har 
rulltrappans meka-
niska maskin under 
fötterna gör bara 
gott. Man får hjälp på 
traven, både upp och 
ner, på sin väg till det 
ena eller andra. 

VARJE DAG 
KOMMER tusentals 
människor att passera 
det här konstverket. 
Vissa kommer inte 
att ta ögonen från 
skärmen, men betyd-
ligt fler kommer att 
undra vad det är de 

ser. Några nyfikna kommer att ta del av informa-
tionen på en skylt som förkunnar att vad vi ser är 
glasmosaik behandlad med färgskiftande interfe-
renspigment. Men det är på sin plats att poäng-
tera att tänd nyfikenhet bara stillas lite grann av 
formalia. Det är tur att installationen går över 
från rulltrappsschaktet in i entréplan. Där kan 
man stå en stund, lägga tyngden till höger och 
vänster, röra sig fram och tillbaka, och spana in 
en färgskiftande kvadrat. Perfekt installerad och 
i precis rätt nyans. Man kommer att kunna lägga 
handen på den kalla väggen. Kanske för att för-
söka förstå den, men mest för att få vila en stund 
i dess märkvärdighet. ✎ 

Jenny Danielsson är konstskribent och driver också 
podcasten Danielson & Carlson. 

REFLEXION
TANKAR KRING 
ETT KONSTVERK

»Lystern är väl 
avvägd, man blir 
både förförd och 

förundrad.« 

✒ Citybanan är nu 
öppen och verket kan 
beskådas. 

Juri Markkulas 
verk La Divina 
Commedia finns att 
se vid nedgången 
till Citybanan från 
Stockholms cen-
tralstation. 


