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1 INTRODUKTION/ÄMNESVAL 

Det här kapitlet berättar varför jag vill genomföra denna studie. 

 

Det kom till mig i en dröm att jag skulle göra en bildanalys av två konstnärers verk, 

och med hjälp av deras verk göra ett eget konstnärligt verk (se bilaga 3).  För att sen 

avgöra vilken tidsepok som jag skulle välja konstnärerna ifrån kom jag och tänka på 

drömmen. Surrealistisk konst brukar oftast handla om drömmar, väsen och overkliga 

ting. Surrealismen blev lämplig att välja eftersom upplägget kom till mig i en dröm. 

När jag sedan skulle välja konstnärerna googlade jag med ”surrealismen” som sök 

ord och fick upp massor av verk från den surrealistiska epoken. Jag valde Salvador 

Dalis Minnets beständighet (se bilaga 1) för den passion och lidelse Dali införlivar i 

alla sina målningar. Som betraktare till målningen ser man att detaljerna är mycket 

noggrant gjorda och det visar Dali på en stor passion för det han skapar, samtidigt 

uppfattar betraktarna en dyster stämning över hans målningar även om målningen är 

målad på ett positivt sätt med glada och ljusa färger, så finns det något som tynger 

Dali i sitt skapande.  

 

Den andre konstnären som jag valde var Renée Magritte. En av hans bilder 

Människosonen (se bilaga 2) användes i en film (äventyraren Thomas Crown). 

Denna bild tycker jag även är lämplig för min uppsats, då den är ett bra exempel på 

surrealistisk konst. Den tilltalar mig också för att man måste använda sin fantasi, 

eftersom man inte kan se motivets ansikte för det döljs av ett äpple, det kan vara vad 

som helst bakom äpplet, bara ens egna tankar stoppar idéerna. Jag valde att skriva 

om surrealismen för att det intresserar mig och dagens ungdomar, då det 

undermedvetna spelar en stor roll och lockar till sig unga intressenter. För att det 

undermedvetna inte är greppbart utan det vilar en mystik över drömmarnas värd 

surrealismen. 
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1.2 Syfte 

Här nedan presenteras den fråga jag vill besvara med hjälp av studien 

 

Syfte med detta arbete är att, utifrån litteraturuppgifter samt analys och tolkning av 

två konstverk av Salvador Dali och René Magritte, beskriva Dalis och Magrittes 

konstnärliga förhållningssätt och arbetsmetod, och utifrån detta pröva en egen visuell 

gestaltning enligt vad jag fått fram om Dalis och Magrittes konstnärliga metod. Detta 

för att få en djupare förståelse för deras sätt att arbeta konstnärligt.  

 Hur tolkar jag Dali och Magrittes surrealistiska målningar? 

 Hur kan jag utforma en egen visuell gestaltning utifrån Dalis och Magrittes 

surrealistiska förhållningsätt utifrån konsten?  

 

1.3 Forskningsöversikt 

Det är många som forskat om surrealistisk konst, Salvador Dali och René Magritte. 

Här nedan pressenteras några av dem. 

Annette Landen, Läsvägar: René Magritte och hans måleri i semiotiskt perspektiv, 

1979. Detta är en rapport om Magrittes måleri med semiotiska medel.  

Dali, S, Dali, 2004. Detta är en bok från ett museum med Dalis samlade verk, det 

finns även små anteckningar i boken som handlar om hans liv och en del av 

målningarna.  

David Bate, Photography and Surrealism Sexuality, Colonialism and Social Dissent, 

2004. En bok som handlar om den surrealistiska förhållande till sinnessjukdom. 

David Hopkins, Dada and surrealism A very short introduction, 2004. En 

introduktion till dadaismens och surrealismens rörelse samt attityder gentemot Freud.  

Cathrin Klingsöhr-Leroy, Surrealism, 2004. En bok om Surrealismens olika 

konstnärer som Dali, Magritte m.fl 



3 

 

 

Jan-Gunnar Sjölin, Den surrealistiska erfarenheten: upplevelsen. En tolkning av 

surrealismens åskådning 1981. En avhandling i konstvetenskap med en tolkning av 

surrealismens åskådning.  

Jonatan Gyllenör, Lucy in the Sky with Disney Surrealistiska samt psykedeliska 

inslag i Disneys tecknade filmer, 2011-01-13, En Kandidatuppsats i filmvetenskap 

som behandlar den surrealistiska andan i filmens värld och Dalis påverkan i 

Disneyfilmer. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Semiotik 

Semiotik är det samma som teckenlära. Tecken är något vi tolkar och bildar oss en 

uppfattning om, tecken refererar till något annan än sig själv (Hansson et al, 2006, 9-

30).  Fiske (1987, 255-285) menar att semiotik inte bara är teckenlära utan även 

betydelselära, och att det är en kommunikationsteori om hur vi människor 

kommunicera med tecken. I en kommunikation finns det sändare, meddelande och en 

mottagare, i kommunikationen är det upp till mottagaren att tolka meddelandet 

(Fiske 1987, 255-285).  

 

Var semiotiken har sina rötter är inte helt fastställt, här är tre kända namn från 

semiotiken under 1900-talet, Lingvisten Ferdinand de Saussure, filosofen Charles 

Sanders Peirce och författaren och litteraturforskaren Roland Barthes.  

 

1.4.2 Roland Barthes 

Barthes menar att bilder måste tolkas och för att de ska kunna tolkas måste det ses i 

sin rätta miljö som politiskt, kulturellt eller socialt samanhang. När man vill tyda 

tecken och vad de kan ha för betydelse är semiotiken som redskap bra att använda. 

När vi människor tolkar olika bilder, det vill säga ger bilden en betydelse, avläser vi 

tecknen som finns i bilden utifrån vår egna kulturella bakgrund och på det viset har 

inte alla samma uppfattning om samma bild. Världen är fylld av tecken som vi 

tolkar; bilderna i tidningarna vi läser, TV-program vi ser, bilder vi möts av i 

vardagen allt som finns runt om oss har tecken som kan tolkas (Hansson et al, 2006, 

9-30). 

 

1.4.3 Charles Sanders Peirce 

Filosofen och semiotikern Charles Sanders Peirce menar att intuition och vetbar data 

är något som inte finns. Han menar att all kunskap består av tecken och på så sätt 

måste tecknen tolkas och slutledningar formas innan vi som motagare kan förstå 
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budskapet. Peirce har formulerat en teckentriad som bygger på begreppen ikon, index 

och symbol. Ikoniska tecken kommunicerar med hjälp av likheter, index 

kommunicerar med hjälp av logiska samband och symboler kommunicerar med hjälp 

av samhällets bestämda betydelser. Tecken står alltid för något annat, något utanför 

sig själv. Många ifrågasätter Peirces teori genom att hävda att alla tecken är 

konventionella och då måste läras in, men Peirce menar att fotografi inte är ett 

konventionellt tecken utan indexikalt. Ett fotografi är ett avtryck och kan jämställas 

med ett spår och inte ett tecken (Hansson et al, 2006, 9-30). 

 

1.4.4 Tecken enligt Peirce. 

Enligt Peirce finns det som sagt tre olika typer av tecken, Ikoner, Index och Symboler 

(Hansson et al, 2006, 9-30). Tecken är något som kan tolkas och därmed kan man 

säga att tecken betyder något. Tecknet i en bildanalys står för vad som ses och hur 

det ses (Carlsson och Koppfeldt 2008, 33). 

 

Ikoniska teckens utryck liknar verkligheten det vill säga det bilden avbildar, men en 

målning eller en bild av en pipa gör inte pipan verklig. Det påvisar en avbildning av 

en pipa (Hansson et al, 2006, 9-30). En ikon kan med andra ord kallas en analog 

verklighet (Marner, 2009, 33). 

 

Index är det latinska och det engelska ordet för pekfinger och ett indexikal tecken 

pekar på ett orsakssamband mellan tecknet och dess tolkning (Gripsrud 2002, 137-

141). Exempel på indexikala tecken är fotspår på en sandstrand som indikerar att 

någon gått där, och rök från en skorsten som pekar på att någon eldar inomhus 

(Carlsson och Koppfeldt 2008, 33).  

 

Symboler är något som vi måste tolka, symbolen behöver inte ha någon likhet mellan 

föremålet och symbolen, exempel: en siffra eller trafikmärken kan vara en symbol. 
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Det krävs kunskap, tillägnad i kulturen, för att tolka en symbol. Eftersom den bygger 

på en symbol måste den läras in (Hansson et al, 2006, 22.). 

 

1.4.5 Denotation och Konnotation  

Med Roland Barthes terminologi kan man dela upp bildtolkningen i två nivåer. Först 

bestämmer man tecknens grundbetydelse, vilket kallas denotation. Därefter 

identifieras bildens merbetydelser, dess konnotationer.  Det handlar här om vilka 

associationer som en bild ger upphov till, vilket är starkt knutet till kulturella 

konventioner och på ett djupare plan till personliga erfarenheter (Eriksson och 

Göthlund, 2004, 38.). 

  

Denotation är det som alla kan se i en bild detta kallas bildens grundbetydelse, det 

vill säga en neutral bildbeskrivning (Carlsson & Koppfeldt 2008, 33). Lindgren 

(2005, 82-88) menar som bilden ser ut utan att blivit tolkad av någon eller något det 

är denotation.  

 

När en bildbeskrivning görs på ett denotativt sätt tittar man efter två ”pelare” vad 

man ser och hur man ser. En bild kan även bestå av fler saker som till exempel 

symboler, metaforer, logotyper med fler (Carlsson & Koppfeldt 2003).  

 

Konnotation är det vi ser i en bild men tolkar utifrån kulturella konventioner och 

personliga erfarenheter. Mycket av det som vi ser tolkar vi alla människor rätt lika 

eftersom vi delar erfarenheter genom tidningar, tv, radio och skolböcker m.m., men 

det konnotativa är det som inte syns direkt i bilden (Carlsson & Koppfeldt 2008, 33). 

Lindgren (2005, 82-88) menar att konnotativt står för djupare och vidare symbolisk 

betydelse. 
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1.4.6 Freudiansk psykoanalys 

Freudiansk psykoanalys handlar om en modell som bygger på tre avvikelser, 

grundaren till freudiansk psykoanalys är Freud själv. Avvikelserna är Detet, 

Jaget, Överjaget och dessa tre ligger i vår personlighet och måste arbeta 

tillsammans för att människan ska kunna fungera så harmoniskt som möjligt. 

Freud menar att om dessa tre inte är i balans med varandra då får vi problem 

att fungera i samhället, vi kommer inte heller att kunna styra våra drifter och 

behov (Jerlang 2008, 42-47). 
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1.5 Metod 

Jag har använt mig av tre olika metoder för att uppfylla mitt syfte: faktasökning i 

litteratur, bildandalys och konstnärliga gestaltningar. 

 

1.5.1 Bildanalys 

När jag analyserade Dalis och Magrittes bilder använde jag semiotisk metod, och 

delade upp analyserna i denotation och konnotation. När jag tolkar analysen utgår jag 

från Peirces teckentriad som ikon, index och symboler (Hansson et al, 2006, 9-30). 

 

De två konstnärerna som jag har valt från surrealistiska epoken är Salvador Dali och 

Reneé Magritte. Margrittes verk valdes efter att jag sett filmen Äventyraren Thomas 

Crown där hans verk Människosonen gjordes verkligt av skådespelarna. Dalis verk 

Minnets beständighet som jag valt tilltalade mig för att det är flyktigt, där kan man 

försvinna och gå in i en annan värld. Dalis verk är en dröm, Margritte målar sitt 

undermedvetna ”realistiskt”. Jag läste även in mig på den surrealistiska epoken för 

att skapa en förståelse för hur bilderna ska kunna tolkas.  

 

Bildanalysen genomfördes i två steg, det denotativa och det konnotativa. I det första 

steg, det denotativt identifiera ikoniska tecken och beskrivs miljö, ljus, skugga, färg 

och situation. Här undersöker jag också hur Dali respektive Magritte arbetade med 

utryck och innehåll för att själva kunna använda mig av liknande konstnärliga 

arbetsmetoder. Där efter kommer som steg två, den konnotativa beskrivningen där 

jag undersöker hur konstnärerna arbetade med indexikala och symboliska tecken, 

bl.a. för att kunna arbeta på samma sätt i mitt eget konstnärliga arbete, utifrån mina 

värderingar och kulturella bakgrund.   
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1.5.2 Konstnärligt arbete 

I det konstnärliga arbetet har jag utgått från de två surrealistiska konstnärerna och 

använt mig av den surrealistiska synen, som nämns i kapitlet 2. Det jag jobbade mest 

med i mitt egna konstnärliga verk är den surrealistiska metoden och dess 

förhållningsätt. Jag utgick också ifrån hur Dali och Magritte brukade arbeta med 

kombination av olika ikoniska, indexikala och symboliska tecken i sina bilder.  

 

Surrealismen ville komma åt det undermedvetna med sina bilder. Efter min dröm 

började jag fundera på hur jag kunde skapa mitt verk. Med hjälp av dagens medier är 

det lättare att manipulera bilder, utifrån detta ville jag skapa mitt verk genom att 

fotografera. Då kom iden upp om två bilder som kan sättas ihop till en bild med hjälp 

av Photoshop. Photoshop så tog jag bort några kvistar på den stora kvisten och lät 

några löv flyta omkring, så det ser ut som löven svävar. Bakgrunden, isen och snön, 

gjorde jag lite mer mörkare så att de skulle bli svårare att se skillnaden på isen och 

snön. Dagens teknik tillåter människan att skapa väldigt unika och exakta verk, 

motivet blir då även väldigt realistisk. Tanken utgår ifrån Dali och Margrittes valda 

verk. Då jag studerat deras verk kunde jag göra min egen tolkning och skapa mitt 

konstnärliga arbete.  

 

1.5.3 Källor 

 

Några av de källor jag valt att använda mig av i litteraturen är Läsvägar av A. 

Landen, The Art Story Foundation, Encyclopedia of World Biography och Dali. 

 

Läsvägar är en rapport från Lunds universitet i Lund. Den handlar om Semiotiken 

och hur Magritte kände till semiotiken när han skapade sina verk. Jag anser att denna 

rapport skriven i slutet på 1970-talet är relevant och trovärdig för mina ändamål och 

att Lunds Universitet är lite av experter på semiotik med deras stora avdelning 

semiotik, som andra universitet inte har.  
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The Art Story Foundation är en internet sida som vill upplysa om konsten på ett nytt 

sätt (internet). Deras mål på Art Story är att undersöka modern konst i ett nytt och 

tydligt sätt. De är en registrerat ideell organisation och ger all information på denna 

webbplats gratis. Detta gör att jag anser denna sida vara trovärdig och mycket 

relevant till konsten.  

 

Encyclopedia of World Biography har mer än 100 pålitliga källor, inklusive 

uppslagsverk, ordböcker och uppslagsböcker med fakta, definitioner, biografier, 

synonymer, uttal, ursprungs ord och förkortningar. Med hjälp av denna sida finner 

jag den relevant och trovärdig i mitt arbete. 

 

Dali, Är en bok från ett konstmuseum med Salvador Dalis konst och egna analyser 

och antekningar om Salvadors liv. Denna bok är tryckt i London 2004.  Jag tycker 

den är trovärdig och relevant i mitt arbete för Dalis samlade verk finns med i boken 

och att det är ett Museum som tryckt upp denna bok.  

 

1.6 Disposition 

Kap 2: Om Surrealismen, Dali och Magritte. Här går jag in på den surrealistiska 

epoken, genom att ge en kort bakgrund om surrealismen och om de två konstnärerna, 

Salvador Dali och Reneé Magritte. Sedan går jag in på det som influerade 

surrealismen, freudiansk psykoanalys och dadaism. 

 

Kap 3: Analys och tolkning. Här presenteras Dalis och Magrittes konstnärliga verk 

Minnets beständighet och Människosonen som valts ut från den surrealistiska andan. 

Verken analyseras och diskuteras utifrån semiotiken. 

 

Kap 4: I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av hur jag gick tillväga för att 

skapa mitt verk utifrån Dalis och Magrittes verk och sätt att arbeta. 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Detet, Jaget och Överjaget 

 

Den Freudianska psykoanalysens modell bygger på tre begrepp, Detet, Jaget 

och Överjaget (Jerlang 2008, 42-47). 

 

Detet är den enda delen som är medfödd, men den ligger i det omedvetna. 

Enligt Freud styrs Detet av lustprincipen. Detet är mycket ologiskt i sitt 

handlande. Ett spädbarn styrs helt och hållet utifrån Detet och det finns även 

tillfällen som vuxna styrs av Detet, speciellt när vi tappar besinningen. Jaget 

representerar förnuftet och viljan att styra sina handlingar. Till skillnad från 

Detet, finns Jaget i det medvetna och inte i det omedvetna, där Detet är 

placerat. Enligt Freud är Jaget till för att tillfredsställa Detet, alltså det Detet 

vill ha grundat på sina lustprinciper det försöker Jaget uppfylla fast på ett 

realistiskt sätt (Jerlang 2008, 42-43). 

 

Överjaget finns också i det medvetna. Freud menar att när barn är små är det 

föräldrarna som är överjaget, som förälder talar du om för barnet vad som är 

rätt och fel. Du styr ditt barn t: ex med kärlek eller hot. När barnet har blivit 

litet äldre har överjaget utvecklas, föräldrarna kan nu sluta upp att agera 

överjag. Överjagets uppgift är att iaktta, styra och skrämma jaget och även 

belöna. Föräldrarna agerar samvete och när överjaget har mognat på barnen 

agerar det också som ett samvete. Överjaget styrs inte bara av ett samvete utan 

också av normer och värderingar som finns i samhället. Konflikterna mellan 

de olika drifterna utspelar sig som en inre dialog mellan detet och överjaget 

(Imsen 2006, 44-45). 
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2.2 Dadaism 

Dadaismen även kallad Dada var en konstnärlig och litterär rörelse som uppstod 

under första världskriget i Schweiz 1916. Dadaismen är mest känd för sitt hån mot 

materialistiska och nationalistiska attityder. De som grundade dadaismen var målare, 

poeter och filmare. Dada var alltid emot auktoriteter och ledarskap, de gjorde revolt 

mot vad de ansåg vara snobbigt som borgliga konventioner och politiskt stöd i krig. 

Ordet Dada kom från knivkastning i en ordbok och dess betydelse av det vanliga 

franska ordet är käpphäst, men också ekar de första orden i ett barn, och dessa 

förslag på barnslighet och absurditet vädjade till grundarna av Dadaismen. Dadas 

konstverk presenterar en spännande paradox att försöka avmystifiera konstverk på ett 

populistiskt sätt men ändå vara kryptisk nog att låta betraktaren av verket tolka fritt. 

1919 kom ett uppror som gjorde att en av grundarna till Dada, Tristan Tzara flyttade 

till Paris och började umgås med Breton och utformade teorier som sedan skulle bli 

surrealismen (The Art Story Foundation 2012.). 

 

2.3 Surrealismen 

1924 formulerades surrealismens manifest av André Breton och den surrealistiska 

rörelsen spred sig snabbt över västvärlden (Little 2010, 62-89 ; Breton 2011, 5-255). 

Breton krävde ett återupprättande av fantasin i hela dess kreativa styrka, och hans 

manifest är en hyllning av människans andliga storhet, vilken förmår överbrygga 

klyftan mellan känsla och förnuft, och återger människan tron på sina egna 

möjligheter (Bergman 2009, 18-20). 

 

Surrealisterna såg det undermedvetna som en källa till konstnärlig kreativitet.  

Surrealismen var starkt påverkade av freudiansk psykoanalys, dadaism och 

andlighet. Surrealisterna gjorde allt för att nå det undermedvetna så de kunde måla 

mer surrealistiskt. De prövade även på nya sätt och metoder som alkohol och droger 

för att komma åt det undermedvetna inom sig själva och inte låta det medvetna styra 

över konsten. Surrealisterna tyckte att naturalisternas och realisternas konst var livlös 

och dammig (Little 2010, 62-89). 
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Breton (2011/1924, 6-24) beskriver fantasin som en möjlighet att finna djupet av sig 

själv, och går vägen till en ny och bättre framtid genom kännedom om det mänskliga 

livet. Surrealisterna försökte skapa nytt som inte var medvetet, skapa nytt genom 

ologiska sammansättningar av dröm och verklighet. 

 

Surrealistisk stil är en stil som gör om verkligheten. Konstkritikerna ansåg att 

konststilen var en blandning av romantik och drömmar. Många som har målat 

surrealistiska bilder har varit politiskt engagerade. Människor som målade i 

konststilen realism uppfattade surrealismen som flummig (Little 2010, 62-89). 

 

2.4 Salvador Dali 

Salvador Dali föddes den 11 Maj 1904 i Spanien. Som liten gillade han att måla och 

rita på sin fritid. Hans första utställning ägde rum i en gammal tvättstuga som 

nioåring vid hans barndomshem. När Dali fyllde 22 år flyttade han till Madrid för att 

utbilda sig på konstakademin. När han hade börjat sin utbildning blev Dali relegerad 

från skolan för att han hade varit med i ett uppror mot skolans lärare. Det ledde i sin 

tur till en flytt mot Paris, där Dali lärde känna många av de surrealistiska 

konstnärerna. Den tiden som Dali tillbringade i Paris satte sin prägel på hans 

surrealistiska målningar (Dali 2004). 

 

Dali inspirerades mycket av konstnären Joan Miró, men fann snart sitt egna 

surrealistiska sätt att måla med många detaljer och ”verkliga” former och färger. 

Motiven var dock ”orealistiska” och samansatta i oväntade kombinationer. Många av 

Dalis målningar återspeglade hans fantasi och drömmar och saknade helt logik, Dali 

själv menade att allt inte är logiskt och där av inte kan målas logiskt. Dali hade en 

äldre bror som dog av magsjuka tre år innan han själv föddes. Salvador Dali fick 

höra många gånger av sina föräldrar att han och hans bror var själavandrare, detta 
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fick Dali leva med resten av sitt liv. Detta kan vara orsaken till Dalis fixering av 

kroppsdelar i sina skapelser (Hodge 1996). 

 

Dalí experimenterade mycket med konst och måleri. Han kastade yxor, ägg fyllda 

med bläck, och använde sprängämnen. När han gjort det ristade han med bestick på 

sina målningar. Han använde ofta symboler som klockor, insekter, kroppsdelar och 

djur i sitt bildskapande. Bilderna var groteska och hade en sexuell symbolik 

(Blackwood 1998). Dali var mycket fåfäng och noga med sitt utseende och klädde 

sig i underliga kläder, kunde spendera mycket tid på att få i ordning sina långa 

uppåtböjda mustascher. Även om Salvador Dalí var egoistisk och självupptagen fann 

han tillslut kärleken. Han gifte sig 1932 med ryskan Elena Diakonova. År 1981 

flyttade de båda tillbaka till Spanien för gott. Salvador dog 85 år gammal i sin 

hemstad 1989 (Dali 2004).  

 

2.5 René Magritte 

René Magritte föddes i Lessines, Belgien, den 21 november 1890, äldst av tre bröder. 

René var en av surrealismens förespråkare, känd för sina bisarra bilder som målades 

med ett ”realistiskt” målningssätt fast med surrealistiskt innehåll Magritte började 

måla som 12 åring och deltog i olika konstklasser. 1916 skrevs Magritte in på 

Academie des Beaux-Arts i Bryssel för att studera konst. Reneés närvaro var inte den 

bästa han var nämligen ointresserad av sina lektioner (Encyclopedia of World 

Biography 2012). 

 

Fyra år tidigare hade hans mor tagit livet av sig i en sjö nära deras hem, det var 

tydligen inte första gången hon hade försökt tagit livet av sig. Man fann hans 

mamma ett dygn efter försvinnandet i sjön, naken men klänningen hade fastnat så 

den skymde ansiktet (The Art Story Foundation 2012). 
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I början på 1920-talet åkte Magritte iväg på militärtjänst men kom snart hem igen. 

Han gifte sig efter hemkomsten med Georgette Berger en barndomsvän (The Art 

Story Foundation 2012). 

 

1925 jobbade Magritte på ett tapetföretag fram till avfärden till Paris.  1927-1930 

bodde Magritte i Paris och umgicks med André Breton, Max Ernst och Dali i de 

surrealistiska kretsarna som han själv blev en del av, och han började måla 

surrealistiskt. Efter denna period flyttade Magritte tillbaka till Bryssel och försörjde 

sig på att förfalska målningar av etablerade konstnärer (The Art Story Foundation 

2012). 

 

René Magritte hade ett mycket direkt sätt att måla och kommunicera till betraktaren. 

Magritte själv menade att han målade som det såg ut, in i minsta detalj. Detta sätt att 

måla gör att vi som betraktare kan tolka tecknen som nya tecken för något helt annat 

som egentligen inte finns. Magritte bygger sina skapelser utifrån välkända motiv, 

men flyttar dem till annan tid och plats än där de normalt uppträder, vilket gör att 

Magrittes målningar bygger på egna koder (Landen 1979, 35-57). 
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3 RESULTAT 

 

3.1 Bildanalys Salvador Dali 

Under de näst kommande två rubrikerna kommer jag att beskriva analysera och 

tolka, såväl denotativt, som konnotativt, Salvador Dalis målning Minnets 

beständighet från 1931 (se bilaga 1). 

 

3.1.1 Denotation av Minnets beständighet 

Målningen framställdes 1931 och utgörs av oljemålning på duk. Målningen är 24 x 

33 cm stor. Bilden är en konstbild, d.v.s. den är tänkt att fungera i ett 

konstsamanhang. 

  

Bilden är målad på ett sådant sett att man kan uppfatta att den är målad utifrån olika 

vinklar. Dels rakt framifrån, men även lite ovanifrån. Bilden är till två tredje delar 

mörk men längst upp på bilden visar den ett ljust parti. Det ljusa partiet avbryts av en 

blåglänsande yta, vid den blåglänsande ytan finns även flera bergsliknande material 

som skiftar i färgerna gult och brunt. Det ljusa partiet som är en solnedgång skiftar i 

färgerna mörkblått till ljusgult, det ljusgula möter upp med det blänkande vattnet 

som når fram till den mörka strandkanten. 

 

Där det bergsliknande elementet slutar tar den blåglänsande ytan vid och där den 

ytan slutar börjar det mörka partiet av bilden. I vattnet till höger ligger många klippor 

som ett berg i skiftningarna gult och grönt, klippväggarna speglar sig i vattenytan 

under. Klippan är lite trubbig och ojämn mot himlen. 

 

Om vi då går över till den vänstra sidan av bilden hittar vi ett platt, metalliskt 

föremål som är fyrkantigt. Närmare betraktarens öga sitter en utväxt fast i ett 
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kubliknande objekt som är mörkbrunt.  På strandkanten till vänster har vi det första 

fyrkantiga metalliska föremålet som man ser lätt ovanifrån. Jag tolkar detta som en 

del av ett pingisbord som man inte ser benen på och saknar vita linjer, som om det 

skulle sväva. Närmare betraktarens öga från pingisbordet ser jag en gren som sitter 

fast i ett kubliknande föremål som är mörkbrunt. Grenen får jag en känsla av har 

vuxit ihop med det kubliknande föremålet.  

 

På en del av utväxten hänger det ett föremål som är runt och skiftar i blått och 

metallfärg med vit bakgrund och svarta siffror, även med ett slags streck som pekar 

rakt söder ut mot siffran 6. På en kvist som sitter på grenen hänger det ett runt 

metalliskt föremål med en vit bakgrund. I föremålet finns det svarta siffror och en 

svart pil som pekar på siffran 6. Jag tyder detta som att det är en klocka som hänger 

där, den hänger ner på båda sidorna om grenen. Det känns som att den sakta och 

trögflytande rinner ner mot marken. 

 

På det kubliknande föremålet ligger även där ett runt metalliskt föremål som skiftar i 

blått, nu hänger detta föremål på kanten av det kubliknande föremålet. Även det 

föremålet har siffror och två svarta streck då en pekar mot siffra 6 och den andra mot 

siffra 11. Det kubliknande föremålet tolkar jag som att det är en låda som står på 

marken och som har grenen fastvuxen i sig och på ena kanten hänger ett liknande 

metalliskt föremål som hängde i grenen. Som jag också ser som en klocka och så 

tycker jag tiden går sakta eftersom klockan hänger över kanten på lådan och rinner 

långsamt ner mot marken. Det som skiljer denna klocka från den andra klockan vid 

grenen är att den har en mer guldliknande baksida och även en mer blåaktig 

bakgrund som påminner om havets vågor. Tiden på denna klocka visar annorlunda 

till skillnad från den andra. 

 

Till vänster om detta föremål ligger även där ett ovalt föremål som är orange med 

andra svarta föremål på, det ovala föremålet är lite nött i ena hörnet. Detta föremål 

har även en rund randig liten knopp längst upp, som även alla de andra runda 
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metalliska föremålen vi nämnt också har. Bredvid den klockan på bordet ligger ett 

annat runt föremål som har orange färg med myror på sig. Detta tolkar jag också som 

en klocka fast den ligger med baksidan upp, alltså har denna klocka en orange 

baksida och eftersom vi inte ser tiden kan den stå stilla.  

 

Mitt i bilden alltså lite mer till höger om det kubliknande föremålet finner vi ett 

ljusare grått föremål emot den mörka, nästan svarta, bakgrunden. Det ljusgrå 

föremålet har en sida som är väldigt kurvig mot det mörka partiet, den andra sidan är 

raka motsatsen, den är väldigt rak och den lutar mot det ljusare partiet på bilden. Nu 

vänder vi oss till det ljusgrå föremålet mitt i bilden, till höger om lådan. Den kurviga 

delen på det ljusgrå föremålet, som ligger neråt mot det mörka partiet, som jag 

nämnde var trubbiga kurvor tycker jag ser ut som näsor. Framför den ena näsan 

ligger den gul-gröna mjukare och vågigare föremålet, den tolkar jag som att det är ett 

ormhuvud som sticker fram. Upphöjningarna tolkar jag som att det är skallbenet slut 

och där ögonen skall vara, men i detta fall inte finns några ögon. De svarta stråna 

som ligger i en u-form tolkar jag som en ögonfrans. Ovanför dem beskrev jag fanns 

ett vågliknande mönster i gulaktig färg, det ser jag som de ögon som i normala fall 

skall sitta på ormen men som nu sitter på en annan plats på detta ljusgråa föremål. 

 

 På den raka delen hittar vi ett runt metalliskt föremål som hänger på denna del av 

det ljusgråa föremålet, den skiftar i ljusare blått men även denna med svarta siffror 

och med ett slags streck i som pekar på siffran 12. Denna har också en liten rund 

kopp med ränder som är metalliskt. På det ljusgråa föremålet hittar vi även ett 

föremål som ser ut som små svarta strån, formade i en u-form. Den sträcker sig 

mellan den kurviga delen och den raka delen. Framför stråna går det ut något 

trubbigt som sitter fast och har samma färg som det ljusgrå föremålet. Men lite 

längre ner under det runda metalliska föremålet sitter också denna trubbliknande 

formen och det är detta som gör denna sida kurvig. Till vänster om de svarta stråna 

som ligger i en u-form finner vi något som bildar ett vågigt mönster med en gulaktig 

färg. Vid det första trubbiga föremålet finns det något till höger som är i en mörkare 

gul-grön aktig färg. Den ser ut att ha en mjukare konsistens och den är lite vågig till 
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sitt utseende. På det ljusgrå föremålet finns en rakare sida, där hänger ett runt 

metalliskt föremål. Det liknar de andra föremålen som jag tolkat varit klockor, även 

nu ser jag detta som en klocka. Klockan tycker jag ser ut som en sadel på en häst, 

eftersom den ligger på ett speciellt vis runt manken på visuella hästen. Därför tycker 

jag det hela ljusgrå partiet liknar en häst. Hela bilden tolkar jag som att tiden har 

runnit iväg, eller att det har varit en svår period i en människas liv, något tragiskt 

vilar över bilden.  

 

3.1.2 Konnotativ tolkning av Minnets beständighet 

Salvador Dali, sin brors själavandrare - det kan inte ha varit en lätt uppgift att få bära 

sin brors död på sina axlar innan han ens själv var född. Tittar man på hans målning 

Minnets beständighet kan tavlans namn tyda på att något tynger Dali redan från 

början. Dali menar på att man inte kan måla allt logiskt för allt är inte logiskt. När 

jag ser Dalis målning och som en konnotativ tolkning kom jag fram till att tiden 

rinner iväg. Klockorna som finns på det konstnärliga verket är mycket 

verklighetsavbildande in i minsta detalj, men så kommer tvisten med att det är inte 

verkligt eftersom ett guld- eller silverfickur inte flyter iväg över kvistar och 

bordskanter som om tiden flyr eller rinner iväg. I den klockan som har baksidan upp, 

verkar det som det har varit någon där och vänt på klockan eller har figuren i mitten 

på målningen varit och vänt på den för att den inte ville se tiden. Alla klockorna är 

ställda på samma tid klockan sex.  

 

Hela bakgrundspartiet är målat mycket verkligt som en solnedgång, vatten och 

klippor men sen mitt i bilden kommer något ovanligt som ett pingisbord eller 

liknande mitt ute i ingenstans och återigen blir vi indragna i drömmens värld med 

den verkliga avbilden.  

 

Sedan ser betraktaren en form som jag tolkar som en häst mitt i bilden, men inte är 

det en häst jag ser utan delar från en människa och andra djur som näsor, ögonfrans, 

ormhuvud och ormögon. Det jag kommer fram till är att målningen är drömlikt i en 
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snabb anblick men vid närmare granskning finner jag att bilden är väl målad in i 

minsta detalj i allt, samtidigt som den har helt overkliga inslag. Det jag menar med 

det drömlika är att jag känner som det finns en värld där som man kan hamna i om 

man tittar länge och djup in i målningen.  Att Salvador målade på detta sätt var inte 

ovanligt. Han använde sig av mycket annorlunda metoder när han skapade konst, till 

exempel kastade han yxor och ägg, ristade med bestick i målningar. Att han använde 

sig av människor och djurdelar för att få till en fantasihäst är inte så förvånande som 

betraktaren kan tro.  

 

3.2 Bildanalys Reneé Magritte 

Under de näst kommande två rubrikerna kommer jag att beskriva analysera och 

tolka, såväl denotativt som konnotativt, Reneé Magrittes bild Människosonen från 

1964 (se bilaga 2) 

 

3.2.1 Denotation av Människosonen 

Målningen framställdes 1964 och utgörs av oljemålning på duk. Oljemålningen är 

116 x 88 cm stor. Det är en konstbild, d.v.s. den är tänkt att fungera i ett 

konstsamanhang.   

 

Som betraktare ser man bilden rakt framifrån. Helheten visar en människogestalt som 

står framför ett stenliknande material som täcker den nedre delen på 

människogestalten. Jag ser en människogestalt som jag tyder kan vara en mans 

gestalt. Mannen står framför ett stenliknande parti som jag ser är en stenmur som är 

snyggt och prydligt upplagd i en rak linje. Bakom det stenliknande materialet finns 

ett blåskimrande parti som sträcker sig mellan det stenliknande materialet och 

någonstans mellan människogestaltens armbågar och axlar. Därefter tar en ljusare 

nyans vid av färgerna blå och grå. Bakgrunden blir på grund av det sättet att måla 

väldigt kall och dyster. I den ljusa nyansen finns även inslag av en mörkare grå och 

blå färg. Bakom stenmuren finns ett blåskimrande parti som ser ut som vatten. Jag 
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tyder att det kan vara en sjö eller ett hav. Vid havets horisont tar ett ljusare gråblått 

parti vid med mörkare gråblå inslag. 

 

Människogestalten består till stor del av ett mörkt klädesplagg. Under det 

klädesplagget har gestalten ett vitt klädesplagg och där på en röd tygbit som är 

uppdelad i två romber en mindre och en större, den mindre delen över den större 

delen. Mannen står framför stenmuren med sitt mörka klädesplagg som kan tyckas 

vara en gråsvart kostym. Under kostymen har han ett vitt klädesplagg som är en vit 

skjorta. På den vita skjortan finns ett rött tygstycke som är uppdelad i två romber en 

mindre och en större, den mindre delen över den större delen, denna är en röd slips. 

 

Ljuset på bilden kommer från höger som ett sken därför blir en större del av den 

vänstra sidan på gestalten skuggad. Skuggningen på bilden tyder på att ljuset 

kommer från höger, detta kan ses på att vänsterhanden inte syns lika tydligt som 

högerhanden. Detta tolkas som att den vänstra sidan av mannen är lite vriden åt 

vänster därför hamnar den vänstra handen mer i skugga än vänstersidan av kroppen. 

Det kan tyda på att mannen döljer någonting. Trots denna snedvridning ser man ändå 

mannen rakt framifrån. 

 

Man kan då inte tyda den vänstra handen lika tydligt som den högra. Den högra 

handen ser man däremot tydligt att den är lite halvt knuten. Armarna är däremot helt 

raka. På grund utav det mörka plagget så sluttar axlarna nedåt. Den högra handen på 

mannen är lite knuten detta uttrycker att han är spänd eller nervös för någonting. 

Armen på vänster sida blir på grund av skuggningen inte helt rak, detta gör att det ser 

ut som armen är böjd 

 

På huvudet har människogestalten en huvudbonad som har samma mörka material 

som det stora mörka klädesplagget. Man ser ansiktets form som man kan beskriva är 

ovalt, man kan urskilja öron och haka och det är det som gör att man kan bestämma 

ansiktsformen. Man ser även ett människoöga. Mannen har en mörk huvudbonad 
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som liknar ett plommonstop. På huvudbonaden sitter det ett tygstycke som är i 

ljusare grå färg som ser ut som ett band på plommonstopet. Ansiktsformen ser vi 

med hjälp utav öronen och hakan jag får fram att den är lite ovalformad, han har ett 

ganska mulligt utseende, tydligt ser man det på hakan. Man ser mannens ena öga jag 

tyder att det ser vitt och ihåligt ut. Det ser ut som att han ”himlar” med ögonen. 

 

Resten av ansiktet och den nedre delen av huvudbonaden täcks av ett runt och grönt 

föremål. I den nedre delen av huvudbonaden finns ett tygstycke som är i en ljusare 

grå färg men som täcks till stor del av det gröna och runda föremålet. I toppen på det 

runda gröna föremålet finns en utväxt som är mörk och på den utväxten växer andra 

gröna ovalspetsiga föremål ut. I mitten av mannens ansikte finns ett runt och grönt 

föremål. Detta är ett äpple som skymmer mannens ansikte. I toppen på äpplet finns 

en bit av kvisten som är mörkare och på kvisten växer gröna ovalspetsiga blad. 

Eftersom jag inte ser mannens ansikte tyder det på att han döljer någonting precis 

som den vridna kroppen och den kalla och dystra himlen. Han visar på att någonting 

tynger honom och det ser jag på att kostymen hänger som en tung vikt på hans axlar, 

även på hans hand som är knuten, han är lite spänd.   

 

3.2.2 Konnotativ tolkning av Människosonen 

René Magritte är känd för att måla realistiskt fast på ett orealistiskt sätt i den 

surrealistiska epoken. När Reneé var tonåring tog hans mor livet av sig, genom att 

dränka sig i en sjö nära deras hem. När man tog upp modern ur sjön hade hennes 

klänning fastnat runt halsen hennes ansikte var täckt.  

 

Människosonen, när jag såg målningen såg jag direkt vad den föreställde. Det är en 

man med ett äpple för huvudet, som döljer ansiktet. Äpplet har en klarare färg än 

övriga målningen. Målningen är mycket detaljrik, tittar man närmare på detaljerna 

kan det tolkas in mer än vad som finns målat i bilden. På målningen kan man se att 

mannen har sin ena arm mycket lustigt positionerat. Det kan vara en man utifrån 
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kroppsformen exempelvis de breda axlarna. Sen har vi hatten, plommonstopet, en 

liten mörk bullig hatt.  

 

Målningens namn Människosonen är lika detaljrikt och slående som Magrittes 

målning. Magritte målar väldigt trovärdigt för att få vara en del av surrealismen. Det 

jag då kan undra är varför Magritte nämns som surrealistisk konstnär, men det kan 

vara för att det finns slående målningstekniker som upptäcks om man studerar bilden 

noga. Det kan även vara så Magritte tänkte, han kanske menade att betraktarna skulle 

studera hans motiv in i minsta detalj och se det självklara som den mörka kostymen 

som får axlarna att slutta, det tolkar jag som att kostymen är tung. Det kan vara 

någonting som tynger mannen.  

 

3.3 Eget konstnärligt arbete 

I mitt konstnärliga arbete valde jag att arbeta med digital fotografisk teknik för att jag 

tycker att det ger en tydligare och mer detaljrik nyans över vad jag vill säga med mitt 

verk. Dagens teknik tillåter människan att skapa väldigt unika och exakta verk, 

motivet blir då även väldigt realistisk, även fast jag valt att presentera motivet ur en 

surrealistisk vinkel. Under de näst kommande två rubrikerna kommer jag beskriva 

min egen bild både denotativt, konnotativt och även titta på dess symbolik, på mitt 

konstnärliga arbete Kvist på is (se bilaga 3) 

 

Motivet jag kom fram till blev en naturvy med två olika årstider. Jag letade rätt på ett 

av motiven under en promenad som jag skulle ha för att skapa mitt verk. Eftersom 

det var sommar tänkte jag på grönska och hittade då en fin buske som passade in i 

det surrealistiska tänket. Den andra bilden fick jag vänta några månader med 

eftersom jag skulle ha bilder från två olika årstider.  

 

En dag då snön låg vacker över landet gav jag mig ut med min kamera för att 

fotografera en fin vinterbild. Jag kom att tänka på badplatsen i närheten som borde 



24 

 

 

ha en istäckt sjö och snö. Jag tog en fin bild och då var en del av mitt arbete avklarat, 

jag hade nu båda bilderna. Surrealismen var starkt påverkade av freudiansk 

psykoanalys, även Dali och Magritte. Jag valde att inte följa psykoanalysen i det 

surrealistiska utan att försöka arbeta med samma slags teknik och utryck som 

surrealismen står för. När jag kom hem lade jag in bilderna i datorn och 

komponerade ihop dem i PhotoShop. Jag plockade bort delar av den ena bilden så att 

den skulle passa ihop med den andra bilden, på ett sätt som passade det surrealistiska 

tänket och mina tankar om det. 

 

Jag började sedan analysera min bild både denotativt, konnotativt och med hjälp av 

semiotiken få en bra analys. Eftersom jag hade komponerat ihop bilden själv så hade 

jag grundtankar med bilden och det gjorde det lättare att analysera den.  

 

Jag använde mig av det jag lärt mig från analyserna och tolkningarna från Dali och 

Magritts målningar, då jag skulle göra mitt eget konstnärliga arbete. Dali målade 

drömlikt och det har jag tagit till vara på när jag skapade mitt verk, alltså jag försökte 

skapa en värd att fantisera sig in i. På mitt verk finns det en kvist som svävar över 

isen man vet inte mycket om den, det man vet är att endast få löv på kvisten inte 

sitter fast. Som jag tidigare nämnt målade både Dali och Magritte väldigt trovärdigt 

och realistiskt, men ändå med en surrealistisk anda. Det använde jag mig av i mitt 

arbete, exempelvis finns bakgrunden på min bild i verkligheten, även kvisten är ett 

realistiskt objekt.  

 

3.3.1 Denotation Kvist på is 

Verket framställdes 2011 och utgörs av ett digitalt fotografi (se bilaga 3). Fotografiet 

är 12,5 x 13,5 cm stor. Denna bild är ett försök att arbeta surrealistisk utifrån Dali 

och Magrittes arbetsätt 
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Man betraktar bilden rakt framifrån fast även delar av bilden är i fågelperspektiv. 

Längst ner på bilden ser jag ett tjockare vitt band det är en ojämn kant. Det tjockare 

vita band längs ner på bilden uppfattar jag är en bit av marken som är snöbetäckt, 

den är ojämn för att det kan vara föremål under snön som gör att den blir ojämn, men 

det kan även var blåsten som gjort att det blev ojämnt i snön. 

 

Ovanför finns ett parti som är i en gråare ton och med ett glansigt skimmer. Ytan är 

lite gropig. Där det gråare partiet slutar tre femtedelar upp på bilden finns ett 

mörkare parti till höger på bilden. Det ljusgrå skimriga bryts av med en mörkare grå 

färg som är en botten av det mörka partiet. Det grå skimriga partiet över markkanten 

tolkar jag som vatten som har frusit till is med lite snö på. Ytan är ojämn där med 

och det beror på att det är en sjö.   

 

På det gråare partiet finns det utväxter som är riktade uppåt. Över dem synes ett lite 

taggigt ojämnt parti som är mörkgrönt och som sitter fast på utväxten. På det 

mörkgröna partiet uppkommer vita små partier som är finfördelade och splittrade 

över det hela mörkgröna partiet. Hela det mörka partiet är i en form som ser ut som 

en fjärdedels oval. Det som avskärmar det mörka partiet är bildens vänstra kant och 

det ljusgrå partiet. Det högra mörka partiet som har den mörkgråa basen, utväxten 

uppåt och det mörkgröna partiet med finfördelade vita partiklar på anser jag vara en 

liten bergssluttning i sjön och på denna bergssluttning finns det tätväxta träd med lite 

pudersnö på topparna. På grund utav att alla träd växer tätt så utformar den en 

fjärdedels oval i koppling med bildens vänstra kant och den istäckta sjön.   

 

Även till vänster ovanför det ljusgrå partiet finns det ett likadant mörkt parti som till 

höger, fast detta parti är lite högre upp på bilden och det är hälften så stort som det 

högra. Det mörka partiet till vänster är lite mer spretigt och det beror på att 

utväxterna står lite mer glest på det mörka partiet, till skillnad från det högra. Det är 

andra sorts utväxter med andra former på det vänstra mörka partiet. Även på det 

vänstra mörka partiet finns det vita finfördelade partier som är splittrade, men denna 
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gång sprider de sig över hela det mörka partiet. Det vänstra mörka partiet som 

befinner sig lite längre bort, som gör att det ser ut som att den är längre upp på 

bilden, med glesare och olikformade utväxter tänker jag kan vara en markbit med 

glesväxande träd på, i olika former. På träden finns finfördelade vita partiklar och det 

tycks mig vara lite snö.  

 

Det avskärmas med hjälp av bildens högra kant. Bakom det vänstra mörka partiet 

finns det ett avlångt olikfärgat parti som binder ihop de två mörka partierna. Det 

avlånga partiet är dels mörkare grått och dels ljusare grått. De två färgerna avskiljer 

sig på grund av de vita finfördelade pariklarna som täcker hela den ljusgrå ytan. Över 

dessa tre partier finns ett stort parti som skiftar i färgerna mörkblått till mjukare 

partier av vitt. Över det partiet slutar bilden. Det olikfärgade avlånga partiet bakom 

markbiten som binder ihop bergssluttningen och markbiten tolkas som två olika 

horisonter. Det mörkare grå partiet, för att den är mörk och bildar en hel rand genom 

bilden. Det ljusare grå biten, för att den tynar bort mer och mer och skärpan blir 

sämre.  Hela detta parti anser jag vara väldigt tätväxt skog. I mellan de två 

horisonterna finns de vita finfördelade partiklarna som lägger sig som täcke med snö 

över det ljusare partiet. Det mörkblåa partiet med vita mjuka skiftningar över de tre 

skogspartierna kan jag tolka som en mörk himmel med vita moln. 

  

En tredjedel upp på bilden från bildens nederkant börjar en mjukare form av utväxt 

som är lite grå brun skimrigt.  Det ser ut som att utväxten inte sitter fast. Utväxten 

slingrar sig upp åt tre håll. Det sitter små utväxter i nyanserna grönt på den grå bruna 

utväxten.  De gröna små utväxterna ser inte ut att sitta fast runt hela den gråbruna 

utväxten. Två tredjedelar av utväxten sträcker sig ut över det högra mörka partiet 

med vita finfördelade splittrade partier. En tredjedel av utväxten sträcker sig rakt upp 

till de vita mjukare partierna längst upp på bilden. Den brungråa utväxten som börjar 

en tredjedel upp från bildens nederkant föreställer jag mig vara en gren som delar sig 

i tre. Grenen verkar inte sitta fast i sjön så det ser ut som att den svävar. Grenen har 

små gröna utväxter som slingrar sig ut, det ser ut som små löv som skiftar i flera 

olika gröna nyanser.  Löven ser inte ut att sitta fast i grenens alla delar. Två av tre 
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grenar böjer av mot det högra skogspartiet. Den tredje grenen pekar rakt upp mot 

molnen.  

 

3.3.2 Konnotativ tolkning av Kvist på is 

 

Jag har utgått från både Dali och Magritte när jag skapade min Kvist på is. Jag själv 

ser det som att kvisten kan sitta fast på isen eller sväva ovanför isen. Kvisten som 

finns mitt i bilden har ljust gröna färger på löven och får en lätt att längta till en varm 

sommardag, samtidigt som den dystra himlen tar ner betraktaren på jorden och får en 

att känna en kall och regnig höstdag. Tittar vi sedan till helheten på bilden är det 

svårt att inte se vintern i vitögat med solnedgången som skimrar på isytan. Det 

skimrande i isytan gör att det ser varmare ut än vad det är. En del av löven flyger fritt 

i luften, precis som surrealismen handlar om kommer det overkliga in i bilden. 

Löven flyger från kvistens olika grenar, ingenting sitter fast i varandra. Bakgrunden 

är mycket realistisk, ingenting avviker från de vanliga precis som både Magritte och 

Dali målar sina konstnärliga verk. Tittar betraktaren till lövens lekande och dess 

klara gröna färg ser dem hoppfullheten, till bakgrunden finns verkligheten inte långt 

bort. Ser betraktaren till helheten i det konstnärliga verket finns drömmarnas värld 

inte långt bort att sjunka djupt in i. I denna bild blåser det ute eftersom snö och is 

ligger på backen, löven sitter inte fast, löven blåser i vinden runt kvisten i den kalla 

kylan från snön. Tolkningen vilar i betraktarens ögon. 

 

3.4 Arbetsätt hos Salvador Dali och René Magritte  

 

När Dali målade sitt verk Minnets beständighet hade han ett drömlikt sätt att se 

målningen på, vilket gör att hans målning inte har någon gräns utan de kan föras 

bortom hans fantasi. Dali målar sin målning med många tydliga ikoner som ger 

betraktaren något att tänka på. Han är tydlig med sina indexikala tecken.  
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Magritte har däremot ett mer trovärdig och naturligt sätt att framställa sin målning 

Människosonen, vilket gör att hans målning framstå som verklig fast med en touch 

av fantasi. Magritte är mycket sparsam och gömmer undan sina indexikala tecken, 

mycket svåra att hitta och betraktaren måste stå länge och fundera. Ikonerna och 

symbolerna i hans målning är lättare att hitta än det indexikalet men absolut inte lika 

tydliga som Dalis.  

 

När jag skapade min bild har jag utgått från Magrittes trovärdighet och Dalis 

drömlika syn, med en touch av fantasi. Jag har även försökt att få mina egna Ikoner 

och symboler tydliga som Dalis, samt gömma undan indexikalet som Magritte lyckas 

med.  

 

Vill betraktare se målningen enkelt så ser man det som finns målat, men vill man titta 

djupare i målningen finns där inga gränser.  
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4 SAMMANFATTNING 

 

Med denna studie har jag gjort bildanalys av två målningar av konstnärerna Salvador 

Dali och René Magritte. Syftet har varit att analysera hur Dali och Magritte arbetade 

utifrån deras surrealistiska verk, samt hur jag kan utforma en egen visuell gestaltning 

utifrån deras surrealistiska förhållningsätt utifrån konsten. Utifrån konstnärernas 

psyke exempelvis barndomens upplevelser, kan man återkoppla det till Freuds 

psykoanalytiska teorier. Utifrån de två bildanalyserna kom Jag fram till mitt 

konstnärliga verk. Dali och Magritte målade detaljrikt och realistiskt under 

surrealismen.  
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Minnets beständighet 

På Dalis konstnärliga verk finns klockor som är verklighetsavbildande in i minsta 

detalj, dem kan jag se som symboliska tecken. Jag tolkar att klockorna flyter och att 

tiden flyr iväg. Jag ställer mig frågan varför Dali målade in klockor som flyr tiden, 

kan det bero på Salvador Dalis döda bror, eller är det bara att han kände för att måla 

rinnande klockor från olika former exempelvis bordskanten. Eller ville han bara 

förstärka djupet med hjälp av olika former och roliga ting.  

 

Dali målade en av klockorna upp och ner vad bero detta på kan det vara ”hästen” 

som har varit framme och vänt på klockan för att den inte vill se tiden rinna eller fly 

iväg. Jag ser denna klocka som ett indexikalt tecken eftersom det kan tyda på tid. Att 

leva med att man är en själavandrare och aldrig har fått träffa sin bror, kan vara ett 

sätt att säga i det konstnärliga verket att tiden inte fanns för oss och att vi alla ska ta 

vara på det som finns och inte förspilla dyrbar tid i onödan för man vet inte när tiden 

rinner iväg. Jag drar associerar till Dalis bror som dog tre år innan Salvador själv 

föddes. Klockorna delar samma tid, det skulle kunna vara en slump eller klockslaget 

som brodern dog på eller dagen då döden inträffade, sen vet jag inte heller om 

klockan är sex på morgonen eller arton på kvällen. På en av klockorna finns det 

myror, Jag tycker detta tyder på obehagligt närmanden och olustighet, klockorna kan 

också tyda på samvetskval. Kan det vara Dalis bror som åter igen spökar i Salvadors 

konstnärliga verk.  

 

Hästen ser jag som en symbol eftersom jag tolkar att det är en häst, fast den består av 

massa kroppsdelar. Varför stympar han människor och djur och använder delarna i 

väl valda sammansättningar i sitt konstnärliga verk. Detta uppfattar jag som något 

sjukligt och ologiskt, ritar han sina döda offer. Är det en mördares målning, är det 

hans dröm eller fantasi. Hästen kan handla om dödsfall, utifrån det jag själv har läst 

om drömtydning. Det skulle även återigen kunna handla om broderns död. Utifrån 
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hur jag tidigare har diskuterat kring målningen så är det mer troligt att hästen 

symboliserar ett dödsfall. Surrealismen enligt mig hänvisar till en av Freuds 

psykoanalytiska olikheter. Detet grundar sig i det omedvetna och styrs av 

lustprincipen. Jag anser att surrealismen styrs av lustprincipen utifrån det ologiska. 

 

5.2 Människosonen 

Jag har funderat på om moderns död har satt spår i Magrittes målningar, eftersom 

många av hans konstnärliga verk döljer ansiktet, då modern hittades i en sjö med 

klänningen runt halsen.  

 

Tittar man på målningen kan man se mannens ena arm som ser skadad ut, ett index 

för ett våld han utsatts för. Man kan inte ha sin arm placerad som målningen är 

avbildad, då mannen kan ha gått in i något som gjort att armen har hamnat i den 

positionen som den är i. Eller har han inte riktigt fått till skuggningen i denna 

målning.  

 

Mannen i målningen ser jag som en symbol på makt. Jag tolkar symbolen som en 

man utifrån de breda axlarna och det maskulina käkpartiet, det vill säga en högt 

uppsatt man inom samhället.   Ansiktet är dolt av ett äpple. Äpplet är det enda på 

målningen som har skarpare färg än det övriga på målningen. Det är precis som om 

Magritte ville framhäva ansiktet fast ändå inte. Han vill att våra blickar ska se äpplet 

men han vill inte att vi ska se vem som finns bakom. Jag tror att det har att göra med 

hur hans mor såg ut när de hittade henne i sjön och drog upp henne på land, kroppen 

alldeles blottad men ansiktet fick uppmärksamheten eftersom nattlinnet hade fastnat 

så att ansiktet inte syntes. Även om jag inte ser ansiktet fylls mitt undermedvetna i 

hur ansiktet ser ut bakom äpplet. Som människa tolkar man in mer än vad man 

egentligen ser och när man börjar titta bakom det som syns så fylls luckorna i med 

det som det undermedvetna har skapat. Men så lätt är det inte, Magritte är känd för 

sitt detaljrika målande men var är tvisten för att hans målande ska passa in i den 

surrealistiska epoken? 
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Utifrån målningens namn Människosonen drar jag slutsatser till en mycket känd 

historia av en schweizisk legend William Tell. Tell skulle skjuta med ett armborst på 

ett äpple som hans son skulle bära på sitt huvud. En stark association är förstås också 

den kristna betydelsen av ordet, som pekar mot Jesus. Som enligt nya testamentet 

offrades för att människorna skulle få frälsning, trots syndafallet, där äpplet också 

enligt tradition anses ha varit inblandat. Äpplet i Wilhelm Tell kan stå för lycka och 

framgång samt snabbt kan lycka och framgång stå den djärve bi. Den kristna 

kontexten kan tyda på en trygg famn att fly till i nödens stund, eller ha någon att 

anförtro sig till. Precis som att de tre avvikelserna i psykoanalysen är i balans för 

bästa harmoni.  

 

5.3 Kvist på is 

Kvisten ser jag som ett ikoniskt tecken i bilden, men den kan också ses som ett 

symboliskt tecken. Jag tolkar kvisten som en symbol. Jag tolkar det som ett ikoniskt 

tecken eftersom den visar en avbild av verkligheten.  

 

Både Dali och Magritte målade sina konstnärliga verk, jag valde att fotografera mitt 

konstnärliga verk. ”Nutidens pensel är fotografering” då jag menar att ett fotografi är 

en avbildande och detaljrik syn på hur världen ser ut. Fotografering är en modernare 

metod att fånga ett motiv.  

 

Jag bestämde mig för en natur vy, jag tog min kamera och gick ut på en promenad 

för att leta reda på den ena bilden till mitt verk. Eftersom jag visste att jag behövde 

två olika bilder så passade det bra att ta två olika årstiden. Jag är född på vintern så 

där av vintern och jag gillar hösten men tyckte inte det skulle passa bra med 

varandra, ville inte att bilden skulle bli dyster och nedstämd. För att slippa att verket 

kanske kunde bli dystert så tog jag sommaren som den andra årstiden. När jag 

promenerade där i skogen såg jag bilden framför mig, där var kvisten som jag 

behövde. Kvisten var inte för stor eller tät, den var alldeles lagom gles så att man 
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kunde ta bort kvistar utan att man skulle kunna se det på en gång i bilden, det skulle 

inte bli så uppenbart. 

 

När jag skapade mitt verk Kvist på is, använde jag mig av Dalis och Magrittes sätt att 

kombinera olika ikoniska, indexikala och symboliska tecken. Kvisten utgår från det 

indexikala tecknet, det är tolkarens egen tolkning som i detta fall kan vara att det 

ligger snö och is på backen och att löven inte sitter helt fast på grenen kan tyda på att 

det blåser och är kyligt ute. Det är bara till beskådaren att börja tolka som han eller 

hon vill se verket, utifrån deras egna kulturella bakgrund. 
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BILAGA 1: SALVADOR DALI MINNETS BESTÄNDIGHET  

Salvador Dali: Minnets beständighet 1931 Oljemålning 24 x 33 cm 
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