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Abstract  !
This essay is an attempt to analyze, understand and reconstruct the Swedish Ballet's last work 
Relâche (1924) based on Richard Wagner's term Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstverk in this case above all 
means the cross-border collaboration of artists and art forms in between, which leads according to Wagner 
to  a whole which is presented here as The Gesamtkunstwerk.  
The purpose of this essay is to take part in a work that literally no longer exist, and to try to understand its 
cultural-historical value. All that remains from the Swedish Ballet, is everything but the dance itself. Still 
we can take part of the Ballet through the artistic synthesis through innumerable collaborations shown in 
the sets, costumes, posters and musical compositions. 
I will in the analysis based on four points, try to find the tones indicating that the work is, on the basis of 
Wagner's definition, a Gesamtkunstwerk. The essay is also an attempt to show the innovation of this 
Company and to provide redress to which, according to me, is too forgotten in Swedish 
historiography. The thesis shows both the Swedish Ballet's historical background which includes 
previous works built by the same principles of collaboration presented. In this section I will  
also address something, according to me, important; The Swedish homophobia, mainly in the tabloids 
during the period in which the essay deals with, and the consequences for the company in question. Then 

I will analyze Relache on the basis of the four theses, which, according to my investigation shows 
that the work is a Gesamtkunstwerk. !
Keywords: The Gesamtkunswerk, The Swedish Ballet, Paris, modern dance, modern art, Francis Picabia, 
Erik Satie, Jean Börlin, Richard Wagner 

!!
Populärvetenskaplig sammanfattning !
Den här uppsatsen handlar om Den Svenska Baletten (1920-25) och dess sista verk Relâche. Baletten bestod 
av ett dansk-svenskt kompani med huvuddansaren och koreografen Jean Börlin i spetsen. Under några år i 
det tidiga 1920-talet befann sig detta kompani i Paris och på turné runt om i främst Europa och USA. Till 
sin konstnärliga hjälp använde sig kompaniet av några av sin samtids mest avantgardistiskt nytänkande 
samarbetspartners, bland andra Jean Cocteau, Francis Picabia och Erik Satie. Denna typ av 
genreöverskridande samarbete och syntes kopplar jag till termen Allkonstverk. I min analys försöker jag 
förstå, dokumentera och rekonstruera verket Relâche utifrån just denna term, vilken jag här främst kopplar 
till Richard Wagners definition, utifrån hans verk The artwork of the future från 1849.  !
Syftet med uppsatsen är att ta del av ett verk som rent bokstavligt inte längre finns och att förstå dess 
kulturhistoriska värde. Då dans är en flyktig konstart finns endast det konstnärliga kringverket i form av 
scenografier, kostymskisser och marknadsföring kvar. Med hjälp av detta material har jag försökt 
rekonstruera  verket Relâche, vilket uppsatsen igenom dokumenteras genom ett rikt bildmaterial. !
Uppsatsen är också ett försök att visa det nyskapande hos detta kompani och att ge uppmärksamhet till 
något som enligt mig är alltför bortglömt i den svenska kulturhistorieskrivningen. 
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!
1. Inledning/Anledning 

De flesta jag känner som är allmänt kulturellt bevandrade har aldrig hört talas om den Svenska 

Baletten. De vet en hel del om den konstnärligt blomstrande eran i Paris under mellankrigstiden 

och de känner till namn som Nils Dardel och Erik Satie, men de har aldrig hört talas om en 

dansare och koreograf vid namn Jean Börlin. De kanske har sett verk av Picasso, Braque och 

Legér på Moderna museet i Stockholm, men de vet inte att dessa är testamenterade från Rolf de 

Marés privata samlingar. De flesta jag känner har aldrig hört talas om någon Rolf de Maré. De 

känner till namn som Duchamp och Man Ray och de har nog även en aning om vem Francis 

Picabia var, men de har aldrig hört talas om att ett svenskt danskompani gjorde skandalsuccé 

med moderna och konstnärligt nyskapande avantgardistiska verk under några år i det tidiga 1920-

talets Paris.  

!
En av anledningarna till att jag skriver den här uppsatsen är att jag är nyfiken på hur något 

nästan helt kan försvinna ur den svenska kulturhistorien. Detta kommer jag till viss del hantera i 

den historiska bakgrunden. Den största anledningen och en viktig del i arbetet 

har varit att försöka ta del av något som inte finns att se eller ta del av mer än utifrån fragment. 

Dans som konstform är något som i sig är flyktigt, och om denna flyktighet inte fångas på film 

eller skrivs ned är den en fläkt från något som inte längre är. Den Svenska Baletten var ett 

danskompani och en balett, men den var utöver detta ett konstverk. Allt som finns bevarat från 

Svenska Baletten är det som var utöver själva dansen. Det verk jag ska skriva om kom att 

benämnas som “verket som inte är”  och jag ska genom min uppsats försöka ge lite upprättelse till 

den Svenska Baletten genom att visa att de skapade en hel rad nyskapande konstverk under sin 

korta levnadstid. Min uppsats kommer främst kretsa runt det sista verket i Svenska Balettens 

produktion, Allkonstverket Relâche. (Inställd föreställning.) 

!
!
!
!
!
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!
2. Syfte 

Jag vill med detta arbete hävda att den Svenska Baletten var en sinnlig verkstad och att dess verk 

är att liknas vid begreppet Allkonstverk. Den Svenska Baletten var som vi snart ska se en 

förlängning av en konstsamling vilken utvecklades till en experimentell verkstad där skilda 

konstnärer skapade inom skilda konstarter i symbios. Denna symbios och detta 

gränsöverskridande har jag kopplat till Richard Wagners term Gesamtkunstwerk, Allkonstverket. 

Jag skall historiskt titta på Svenska Baletten som helhet men min undersökning kommer 

avgränsas till det sista verket baletten skapade; Relâche med den tillhörande mellanfilmen Entr

´acte. Min undersökning blir därmed en slags redovisning och dokumentering av de olika delarna 

i detta allkonstverk. (Jag kommer till viss del även fundera över hur nyskapande detta var, och visa 

linjer till framtida kulturyttringar inom konstmusik, modern dans och experimentell film.) 

!
3. Material 

Materialet är själva grunden till uppsatsen, det är utifrån det visuella materialet jag gör mina 

tolkningar och driver min tes. Det jag hittat analyseras utifrån mina kriterier om Allkonsteverket. 

Materialinhämtningen  är en stor del av av arbetet och inhämtandet har i sig varit en stor uppgift. 

En stor del av materialinhämtningen har gått via olika försök att se och rekonstruera 

föreställningen Relâche. Det finns tre vidarebearbetningar under modern tid; den senaste sattes 

upp alldeles nyligen genom Petter Jacobssons Ballet de Lorraine i Nancy i Frankrike med 

tillhörande turné under 2014-15. Skilda sekvenser finns att se via Ballet de Lorraines hemsida . 1

Den gick för en tid sedan även att se på Sveriges television som ”Veckans konsert” (sommaren 

2015) En stor del av Jacobssons förståelse inför uppförandet av verket kom via forskning hos 

Carina Ari-biblioteket i Stockholm där han bland annat fann ett så kallat partitur som berättar 

handlingen steg för steg.  Andra re-makes på Relâche har gjorts av Aurel von Miloss i Florens 2

1970 och av Moses Pendletons Joffrey Ballet i  New York 1980. Från dessa föreställningar har jag 

endast lyckats se fotografier och läsa tidningsartiklar, främst från Joffrey Ballets uppsättning 1980. 

Utöver detta går det alltså inte visuellt att veta hur själva dansen och koreografin fungerade då 
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originaluppsättningen inte filmades och då ingen koreografi finns bevarad. Dock finns det 

mängder av fotografier vilka kommer att figurera flitigt i denna uppsats. En annan visuellt viktig 

del i mitt projekt är filmen Entr´acte. Den finns att se i sin helhet på bland annat YouTube . Jag 3

har dock lyckats få se en lite längre version via Dansmuseets study center, det är den versionen 

jag kommer att relatera till i uppsatsen. Filmen som finns att se på Youtube är originalversionen 

från 1924 omredigerad från år 1967 då Saties musik lades till verket. Under själva föreställningen 

då den uruppfördes ackompanjerades verket av en orkester vid scenen. Det bild- och textmaterial 

som varit viktigast rent visuellt för denna uppsats är  två originalnummer av tidskriften La Danse 

från 1921 respektive 1924; båda dessa var specialnummer om Svenska Baletten. Stora delar av de 

mer grafiska bilderna i uppsatsen kommer från numret från 1924, de flesta bilderna är gjorda av 

Francis Picabia.  

!
Ingen av föreställningarna med den Svenska Baletten finns att se på film, det enda som går att se 

i rörelse i efterhand är en scen där Jean Börlin utför en så kallad Dervisch, och ett kort klipp från 

Skansen i Stockhom där dansarna visar svensk folkdans. Allt annat kan bara anas. Dock finns det 

i efterhand skapade miniatyrscenmodeller av de flesta av föreställningarna, dessa går nu att 

beskåda (och höra) på Dansmuseet i Stockholm. Dessutom går det att få en aning om handlingen 

i många av verken via så kallade libretton som delades ut innan föreställningarna för att förklara 

handlingen. Av koreografierna finns det inget bevarat och då endast fotografier och skisser finns 

kvar är det inte helt klart hur föreställningen gick till, men själva handlingen från 1924 ska ha sett 

ut ungefär som jag längre in i uppsatsen ska beskriva. Jag har sett skilda klipp, re-makes och 

stillbildsrekonstruktioner men för att visa en helhet formulerar jag, med min översättning, senare 

handlingen som följer. 

!
Mycket av vad som sagts och kommer sägas om skapandeprocesserna inom Relâche står att finna 

i ovan nämnda La Danse från 1924.  La Danse var en tidskrift som drevs av Theatre de Champs 

Elysées (Svenska Balettens hemmascen) teaterchef Jaques Hebertót, och finansierades med 

Svenska Balettens grundare Rolf de Marés pengar. November-decembernumret av La Danse 

från1924 var ett specialnummer helt ägnat åt Svenska Baletten. Där talar konstnärerna om sitt 
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eget och det gemensamma arbetet med Svenska Baletten och främst om just Relâche och Entr

´acte. De hyllar varandra, och beskriver det gynnsamma samarbetet. Det som visas är grafiska 

bilder skapade av främst Francis Picabia där texter är skrivna i exempelvis bubblor och andra 

fantasifulla former, där står slagord och hyllningar och programförklaringar, så det vi ser från La 

Danse är ett verk av, med och om Svenska Baletten. Jag kommer visa de grafiska ordbilderna och 

citera flera av dessa i sin helhet då jag ser tidskriften som en del av Allkonstverket där alla 

delaktiga på ett bokstavligt och visuellt bildrikt vis kommer till tals. De feta citaten nedan och i 

vissa delar av uppsatsen kommer från just detta nummer av La Danse, dessa är översättningar 

från Moderna Museets utställningskatalog om Svenska Baletten från 1969. Fotografierna av de 

grafiska bilderna och kostymskisserna är från själva tidskriften från 1924. 

!
Den största delen av min kunskapsinhämtning har jag skött via Kungliga biblioteket, Stockholms 

Universitetsbibliotek, Konstfacks bibliotek, Dansmuseet, Carina Ari-biblioteket, Moderna Museet, 

Musik- och teaterbiblioteket samt Nationalmuseets Konstbibliotek. 

!
!
3.1. Tidigare Forskning och min användning av materialet 

Den svenska forskningen kring ämnet Svenska Baletten rör sig främst kring Dansmuseet i 

Stockholm. Dansmuseet skapades av Svenska Balettens grundare Rolf de Maré år 1953. Då var 

Svenska Baletten sedan länge nedlagd och Rolf de Maré hade därefter bland annat startat 

världens första forskningsinstitut för dans, AID i Paris. Institutet startades bland annat för att 

bevara minnet av Svenska Balettens dansare och koreograf Jean Börlin och för att visa upp det 

material som fanns kvar av den Svenska Baletten, bland annat brev, annonser, urklipp, scenografi- 

och dekorationsskisser. Till AIDs samlingar återskapades även de flesta av balettens 

föreställningar genom byggandet av ett stort antal miniatyrscenografimodeller där även musiken 

till verken finns inkluderade. Dessa modeller kan vi se exempel på i denna uppsats, och de finns 

nu i den fasta utställningen om Svenska baletten på Dansmuseet i Stockholm. Det mesta av det 

material som fanns på AID finns nu på Dansmuseet. (och på Biblioteque Nationale i Paris, det 

materialet har jag inte tagit del av. ) 

!
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En av de som engagerades i öppnandet av Dansmuseet i Stockholm var Bengt Häger. Han blev 

intendent på museet och kom 1989 ut med praktverket Ballet Suedois. Där finns en stor källa till 

den vidare kunskapen kring Svenska Baletten i allt från porträtt av främst Rolf de Maré och Jean 

Börlin, beskrivningar av verken och alla inblandade plus ett stort avsnitt med samtida reaktioner 

på verken via exempelvis en mängd citerade mediaröster från tiden för föreställningarna. 

Ett annat verk om Svenska Baletten kommer från Dansmuseets nuvarande chef Erik Näslund. 

Han gav år 2008 ut Rolf de Maré -Konstsamlare, Balettledare, Museiskapare. Denna detaljrika 

tegelsten tar främst upp Marés eget liv, men en stor del av historien om Svenska Baletten kan här 

studeras närmare.  Paris Modern med redaktör Nancy Van Norman Baer (1995) har varit till stor 

hjälp för mitt eget arbete, främst William Camfields, ”Dada experiment, Francis Picabia and the 

creation of Relâche”, där stora delar av uppbyggnaden av Relâche studeras närmare. En annan titel 

med internationell grund är Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde (1920-25) här lyckades 

jag ta del av en hel del material jag inte hittat i de svenska titlarna. Forskningen och intresset runt 

Svenska Baletten är troligen större utanför Sveriges gränser, vilket bland annat bekräftats av 

Dansmuseets arkivansvarige Klara Berggren vilken menar att det alltid är tryck från just utlandet 

i forskningssalen om den Svenska Baletten. Varför det eventuellt förhåller sig så tas senare upp i 

själva uppsatsen. En viktig del i min studie har varit Moderna museets utställningskatalog från 

1969 med namnet Svenska baletten : Les ballets suédois : 1920-1925 : ur Dansmuseets samlingar 27 

februari-7 april 1969 (red. Karin Bergqvist Lindegren), i den har jag bland annat kunnat ta del av 

fullständiga översättningar av texterna ur tidskriften La Danse, dessa översättningar är de jag 

använder i citaten med fet stil uppsatsen igenom. Andra verk som varit viktiga i min process är 

bland andra Mjellby konstgårds utställningskatalog Ett gränslöst äventyr (red Matts Ståhl; 1999), 

Dansmuseets utställningskatalog Svenska Baletten i Paris 1920-25 (red. Erik Näslund; 1995) och Rolf 

de Marés Svenska Balett (översatt och bearbetad av Bengt Häger 1947), i den sistnämnda berättar 

bland annat Rolf de Maré med egna ord om Svenska Balettens ursprung och utveckling. Förutom 

Dansmuseet finns Carina Ari-biblioteket vilket även det är en institution för dansforskning i 

Stockholm. Carina Ari, som var en av dansarna i den första truppen inom Svenska Baletten, är en 

av Sveriges genom tiderna mest berömda dansare. Biblioteket i hennes namn rymmer enormt 

mycket information om Svenska Baletten.  

!
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!
4. Teori 

Angående begreppet Allkonstverket har jag använt mig av delar ur texten The Artwork of The 

Future av Richard Wagner. För vidare förståelse av begreppet har jag tagit del av ett flertal texter 

ur tidskriften SITEs nummer om just Allkonstverket. Jag har därtill tagit del av Juliet Koss tankar 

om Wagners begrepp och hur det påverkat den vidare modernistiska konstutvecklingen i hennes 

Modernism after Wagner. Till detta har jag tagit hjälp av bland andra Gunnar Qvarnströms serie 

Moderna manifest. Därtill har jag via diverse texter försökt få grepp om Wagners försök till 

förverkligande av sitt allkonstverk genom sina festspel i Bayreuth. 

!
I texten The artwork of the future (Das konstverk der Zukunft )från 1849 använder Richard Wagner 

begreppet Gesamtkunstwerk (Allkonstverk, Det Totala Konstverket) för första gången. Termen 

fanns tidigare men med The artwork of the future aktualiserades den och numera är den snarast en 

”wagnersk”term.  Wagner för här en tes om att de olika konstformerna, genom att tävla och 4

samarbeta med varandra, kan både enskilt renodlas och tillsammans uppnå något större, Det 

Totala Konstverket. ”-the individual forms of art would discover their true nature only in 

connection with others.”  Wagners tankar om de olika konstarterna handlar om hur de olika 5

sinnena skall smältas samman i det enade totala allkonstverket. För Wagner handlade det främst 

om dans, poesi och musik vilka han tänkte sig skulle gå upp i varandra och komma i gemensam 

harmoni och omfamna publikens alla sinnen. Det Wagner talar om i The artwork of the future är 

just en utopi, om något som i en eventuell framtid kan besannas. Wagner var influerad av den 

grekiska tragedin och närde via sitt (framtida)Totala konstverk en utopisk önskan att samla folket. 

Wagner levde i en brytningstid då modernismen var på ingång, men Wagner såg nostalgiskt 

tillbaka på tiden då de sköna konstarterna harmoniskt levde sida vid sida för att därefter 

separeras mot alienation, egoism och degenerering. Wagner ville med sitt framtida totala 

konstverk skapa en slags kulturell- och folklig enhet där alienationen via sinnenas frigörelse 

skulle bekämpas genom människans möte med den sammanlänkande och harmoniserande 

kulturen.  ”Förenandet av konstarterna skulle också innebära förenadet av folket, och dess 6
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återlösning från det borgerliga och framväxande kapitalistiska samhällets egoism.”  Målet med 7

detta var för Wagner att den effekt erfarenheten av gemensamhet i dramat skulle skapa en ny 

utgångspunkt för kulturen, samhällsbygget och Folket, Das Volk . ”Wagners ambitioner i 8

Framtidens konstverk var extrema. Den vill inget mindre än att teckna konturerna av en framtida 

samhällsform, och av det totala konstverk kring vilket detta samhälle ska organisera sig.”  Wagner 9

framställer här politik och estetik som oskiljbara och beroende av varandra, detta är den ena 

sidan av Wagners allkonstverk. Den andra sidan är den alltsedan Wagners dagar alltid aktuella 

tanken om allkonstverket som det genreöverskridande och genreupplösande allomslutande 

konstverket. I min undersökning av den Svenska Balettens sista verk, Francis Picabias och Erik 

Saties Relâche är det denna andra sida av Wagners tanke om allkonstverket jag främst kommer 

använda mig av. Picabia och Satie var inte ute efter att starta en ny samhällsordning, men de var 

väldigt intresserade av att utveckla (och gärna överskrida ) det konstnärliga uttryckets alla gränser. 

Jag kommer med viss hänvisning till Wagners idéer redovisa för det jag anser vara den Svenska 

Balettens bidrag till det totala konstverket; Relâche; -verket som inte är 

!
I The artwork of the future inspireras Wagner av det antika dramat och menar att de sköna 

konsterna, som här beskrivs som tre systrar,  under antiken levde i en harmonisks enhet sida vid 

sida. Därefter separerades de på grund av den girighet och egoism som växte fram i det moderna 

samhället, men Wagner menar i sin utopi att de kan återfinna sin verkliga potential och harmoni 

genom att uppgå i en gemensam enhet i det framtida Totala Konstverket. Samtidigt som Wagner 

började skriva på The artwork of the future påbörjade han även den 26 år långa processen med att 

fullfölja sitt eget allkonstverk; Nibelungens ring. Detta musikdrama, inspirerat av antik tragedi och 

forngermansk mytologi  speglar 1800-talets industriella och politiska revolutioner och kan antas 10

vara Wagners försök till förverkligande av det framtida Totala Konstverket, vilket enligt utopin i 

The artwork of the future inte kan uppfattas som beroende av den enskilda individens eller 

konstnärens egna syften, utan Folkets gemensamma skapelse: ”He (the artist) concierges of this 
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great Gesamtkunswerk not as the act of an individual will, but rather as the necessary  collective 

work  of the humans of the future.” ” 11

!
I Bayreuth förverkligade Wagner till viss del sin dröm om allkonstverket då han där uppförde en 

av kontinentens då modernaste scener, vigd åt att främst framföra sina egna verk, framförallt 

operatetralogin Nibelungens ring, vilket innebär en scenfest under tre dagar och en inledande 

kväll. Den sammanlagda speltiden skall vara mellan 14- 16 timmar exklusive paustid. Den första 

kompletta uppsättningen av verket tilldrog sig mellan den 13-17 augusti 1876.  12

Gränsen mellan politik och konst skulle för Wagner helst smälta samman, i detta kan man se klart 

varför Wagner så ofta ansetts och anses kontroversiell. Det som främst kommer vara viktigt i det 

här arbetet är dock det gränsöverskridande inom själva konstverket. Begreppet allkonstverk som 

aktualiserades genom främst Wagner kan ses som något sinnespåverkande, syntesskapande och 

genreupplösande och det är främst så jag kommer använda begreppet här.  ”Bara ett konstverk 13

som engagerar alla betraktarens sinnen kan ge henne en full upplevelse av sitt väsen – och det är 

alltså först ett allkonstverk som kan uppenbara den yttersta sanningen för människan.” För 

Wagner var det viktigt att syntesen av de olika konstarterna skulle ge storartad sinnespåverkan. 

Det var viktigt att publiken drogs in i det totala konstverket, för honom var verket en väg in i en 

utopisk framtid av ett enat folk och en ny kultur som byggde på de sköna värdena, detta kunde 

ske genom konstarternas ursprungliga renodling och därefter en syntes mellan konstarter och en 

syntes mellan människa och kultur och mellan människor sins emellan. Med den antika tragedin 

som förebild skulle folket ta del av de stora frågorna och lära sig något om sig själva. Det Totala 

Konstverket skulle via sin sinnliga påverkan leda in folket mot en mindre dekadent framtid.  

!
Wagners Totala konstverk var en utopi, men han försökte till viss del göra verklighet av den, 

genom att bygga en teater och där sätta upp sina operor. Dessa tillställningar med storslagna 

scenografier och ljud- och ljuseffekter med önskan om en stark publikpåverkan kan sägas vara de 

första moderna allkonstverken. (Numera är festspelen i Bayreuth årliga och älskade tillställningar, 
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men festspelen har varit minst sagt kontroversiella då de under andra världskriget bekostades 

och ständigt besöktes av Adolf Hitler. ) 

!
Även den Svenska Balettens totala konstverk berör våra sinnen, men här skulle sinnena inte 

omfamnas utan utmanas. I föreställningen Relâche visar sig Allkonstverket bland annat genom att 

publiken ombeds delta i föreställningen via visselpipor och de ska fysiskt påverkas av de 

stressande ljuden och ljuset. Olika konstarter samarbetar och förstärker varandra bland annat 

genom att koreografen Jean Börlin utvecklar koreografin till något plastiskt som är inspirerat 

snarare av pantomim än av balett där dansen blir mindre dans och rörelserna förhåller sig till de 

övriga konstnärernas idéer om verket. Bildkonstnärerna skapar sin konst i jätteformat, och därtill 

används ljus, ljud, speglar, reflektioner och filmmediet till hjälp. Musiken är specialskriven till 

dans och dekor och går ut på att vara störande, disharmonisk och för hög. Publiken ombeds ta 

med vadd till öronen och solglasögon. Föreställningen kallas Inställd, och mellanfilmen i pausen 

heter Mellanfilm i pausen. Det är inte insmickrande, det är utmanande och framåtskridande. 

Allting är absurt, lekfullt, aktiverande och provocerande. 

!
!
5. Metod 

Jag har valt att avgränsa mig till Svenska Balettens sista verk Relâche/Entr´acte och att analysera 

detta utifrån den Wagnerska definitionen av termen Allkonstverket. Min ingång i arbetet är att via 

texter, bilder och filmklipp försöka rekonstruera, förstå, analysera och dokumentera verket 

Relâche/Entr´acte som Allkonstverk. Jag har via litteratur, klipp fotografier, bilder, bibliotek, 

museer, internet, föreställningar och samtal om dans/koreografi försökt att komma närmare och 

förstå mer om dessa verk. Uppsatsen kommer främst riktas mot det visuellt estetiska projektet, så 

bilder, scenografidetaljer och kostymskisser är en viktig del i arbetet. För att underlätta min tes 

tänker jag definiera  Allkonstverket som begrepp utifrån fyra punkter, vilka jag sedan ska pröva 

mot verken Relâche/Entr´acte. Jag ska alltså via de fyra punkterna leta efter ”toner” av 

allkonstverket i analysmaterialet. Dessa fyra punkter har jag kommit fram till genom att studera 

delar av Wagners The Artwork of the future plus via en föreläsning och ett samtal med Mårten 
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Snickare under Bonniers Konsthalls evenemang Salong Gränslöshet- En samtalskväll om 

allkonstverket (utifrån Ylva Oglands konstnärsskap, 27/5-15 ) 

!
A. Vad var gränsöverskridande? 

Hur verket och konstnärerna överskrider gränser mellan olika konstarter och bildar en syntes  

och sammansmältning mellan genrer och konstnärsskap och hur de avantgardistiskt tänjde på 

gränserna för det konstnärliga uttrycket. (För Wagner var detta en nyckeltanke för det totala 

konstverket, konstarternas sammansmältning skulle leda till en sammansmältning av människa 

och verk, och av kultur och politik. ) 

!
B. Hur iscensätts rummet? 

Hur verket på ett eller annat sätt iscensätter rummet, tiden och platsen för verket vilket skapar en 

slags egen värld där betraktaren dras in. Platsen där verket utspelar sig blir ett konstverk i sig. 

(Wagner använde sig av detta bland annat då han försökte iscensätta sitt eget allkonstverk 

operatetralogin Nibelungens ring i det för detta ändamål uppbyggda operahuset i Bayreuth där 

dessa festspel med några undantag pågått sedan 1876.) 

!
C. De stora frågorna 

Hur de stora frågorna tas upp, de om livet, döden och människans väsen, människans plats i sin 

samtid och/eller i historien. (För Wagner var tanken om det totala konstverket en utopi om ett 

kommande samhälle och ett kommande enat folk, dessa skulle mötas och födas genom 

allkonstverket, samtidigt som detta folk var en förutsättning för att ett sådant verk skulle 

förverkligas. Wagners plan var att politik och kultur skulle smältas samman och bilda och påverka 

en ny samhällsordning. I The Artwork of the future strävar Wagner mot ett samhälle bortom egoism 

och girighet, och genom det totala konstverket skulle människan lära sig om sin sanna natur och 

lämna detta dekadenta leverne bakom sig.) 

!
!
!
!
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D. Sinnespåverkan 

Hur publiken via sina sinnen fysiskt påverkas på ett eller annat sätt av verket. ( För Wagner var 

det mycket viktig att alla sinnen påverkades så att publiken drogs in i verket och glömde sig 

själva.) 

!
Jag skall i förhållande till dessa fyra teser analysera bild- och citatmaterialet. De fetskrivna citaten 

texten igenom är citat av upphovsmännen till verken Relâche/Entr´acte. Dessa citat ingår i 

magasinet La Danse från 1924 där de gemensamt skriver om sitt verk. Jag kommer behandla 

dessa citat som en del av Allkonstverket då upphovsmännen här berättar om sitt samarbete och 

om styrkan i att använda sig av syntesen av olika konstarter och samverkan konstnärer emellan. 

Dessa citat kommer att behandlas som bilder och analyseras  på samma sätt. 

!
6. Historisk bakgrund 

Bakgrunden till den Svenska Baletten kom sig av en rad olika förutsättningar. Den främste av 

dessa förutsättningar är pengar. De andra har med kärlek, konstintresse, konstnärliga samarbeten 

och den kreativt fria och nyskapande mellankrigstiden att göra.  

!
För att berätta historien om den Svenska Baletten krävs en presentation av balettens grundare 

Rolf de Maré (1888-1964). Maré var en konst- och dansintresserad och väldigt rik ung man som 

via sin mormor, konstsamlaren och museiskaparen Villhelmina von Hallwyls pengar ( från 

Ljusne-Voxnas skogsbruk ) såg till att drömmen om ett nytt modernt danskompani blev till 

verklighet. Rolf de Maré var nära vän med konstnären Nils Dardel, vilken skulle bli väldigt viktig 

för Marés förståelse av- och intresse för modern konst. Tillsammans reste de på flera 

inspirationsresor världen runt och Maré kunde via sin förmögenhet köpa konst av bland andra  

Picasso, Braque och Léger vilka var några av de vänner Dardel bekantat sig med under sin tid 

som elev hos Henri Matisse i Paris. Via Nils Dardel lärde Rolf de Maré även känna den unge 

dansaren Jean Börlin (med vilken han inledde en kärleksrelation, -detta är till viss del av intresse 

för förståelsen av det svenska avståndstagandet från den Svenska Baletten. Mer om detta senare.) 

Börlin var stjärndansör på Kungliga Operan i Stockholm men missnöjd med Operans 

arbetsvillkor och det magra utbudet av solistroller. Inspirerad av Serge Diaghilew och den  Ryska 
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Balettens nytänkande dans och dess stjärna Vaslav Nijinsky började Rolf de Maré, Jean Börlin och 

den franske poeten och journalisten Jaques Hébertot skissa på en skandinavisk variant, med det 

gemensamma målet att utveckla den moderna dansen. Via en “dammsugning” av de bästa 

dansarna på Operan och några turer hos den ryska balettens tidigare koreograf Michel Fokine i 

Köpenhamn grundades Den Svenska Baletten, -Les Ballets Suédois, i den legendariska Théatre des 

Champs-Elysées i Paris 1920. Därefter följde fem skandalomsusade och intensivt kreativa år, då 

den Svenska Baletten skapade 24 originalföreställningar och uppträdde sammanlagt 2768 gånger 

både i Paris och på turnéer runt om i Europa och i USA.   

!
Den Svenska Baletten blev något mycket mer än bara ett danskompani. Baletten var en 

förlängning av Rolf de Marés konstsamling där dansen gav utrymme till att förverkliga storartade 

projekt tillsammans med några av samtidens modernaste och mest gränsöverskridande 

konstnärer exempelvis genom scenografier och kompositioner av nya musikstycken. Dansen och 

estetiken inom den Svenska Baletten byggde främst på det visuella och på en tydlig samverkan 

mellan olika konstarter. 1920-talets Paris var en konstnärlig smältdegel och den Svenska Baletten 

samarbetade med ett tjugotal av de mest tongivande konstnärerna, poeterna och musikerna inom 

avantgardet, bland andra Ferdinand Léger, Nils Dardel, Jean Cocteau, Darius Milhaud och Blaise 

Cendrars. Baletterna handlade mer om visuella idéer än om dansen i sig och koreografin 

anpassades efter de konstnärliga idéerna och visionerna. Danserna kan på många sätt ses som 

tavlor som fick liv och baletten uppförde en hel rad moderna nytänkande totalkonstverk i 

avantgardistisk anda.  

!
En av den Svenska balettens främsta fördelar var förmågan att uppfatta vad som var nytt och 

intressant och att samarbeta med framstående och inspirerande konstskapare, vilka var del av en 

tid av exprimentlusta och en anda av konstarternas syntes och konstnärliga samarbeten. Att verka 

i olika kreativa grupper/rörelser/kollektiv var en del av tidsandan och Svenska Baletten var på 

många sätt ett barn av sin tid där liknande tankegångar fanns att finna både hos till exempel 

Bauhausgruppen och De Stijl, och som sagt även hos föregångarna i den Ryska Baletten. 

Öppenheten och sammanhangen var en del av den Svenska Balettens idé och lättheten i att låta 

den som var bra på sin sak ta kommandot och utföra storverk under den svenska balettens flagg, 
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baletten stod för pengarna, koreografin, lokalen och dansensemblen. Baletten blev en 

experimentell verkstad, öppen mot  konstnärernas talang och deltagande där det enskilda blev en 

del av helheten och syntesen var det intressanta.  

!
6.1. Skapandeprocessen; en syntes av konstyttringar och experimentell verkstad 

Skaparkretsen runt Svenska Baletten kom till Paris för att kunna leva för sitt skapande av olika 

slag eller för att kunna leva öppet som homosexuella, vilket var en vanlig orsak för många i 

kretsen runt Svenska Baletten. Det var mellankrigstid, allting var möjligt och det fanns inga 

gränser. Efter kriget som isolerat människor, liv och finanser begav sig ”alla” till Paris. Paris var 

vid den här tiden även den moderna dansens huvudstad främst på grund av att Diaghilews ryska 

balett redan innan kriget här testat den moderna dansens gränser och dess nya språk.  Dessutom 

fanns det i Svenska Balettens fall pengar, vilket spelar en mycket stor roll i detta sammanhang. 

Det kostade enorma pengar att driva och turnera med ensemblen, orkestern och den omfattande 

dekorapparaten. Utan Rolf de Marés pengar hade inget av detta varit möjligt. Han(s mormor) var 

oerhört förmögen och uppåt åtta till tio miljoner kronor ska ha lagts in i baletten .   14

!
Det var inte bara Marés pengar som gjorde detta möjligt, utan även hans engagemang och 

brinnande intresse för den moderna konsten och dess utveckling. Rolf de Maré byggde via Nils 

Dardels kontaktnät upp en stor samling av modern konst, vilken han senare  testamenterade till 

Moderna Museet i Stockholm. Många av målningarna köptes under första världskriget då det var 

svårt att sälja och priserna var låga. Rolf de Maré hade pengar att resa och att köpa konst och Nils 

Dardel hade näsa för vilken konst han skulle köpa.”Svenska Balettens verksamhet måste till viss 

del ses som en fortsättning på de Marés konstsamling. Målningarna kunde här levandegöras. 

Baletten fick en stark fokusering på det måleriska och flera av de i samlingen representerade 

konstnärerna engagerades som dekoratörer.”  Affischerna och annonserna var en viktig del i 15

marknadsföringen och blev tillsammans med scenografi, smink, komposition av musik och 

koreografi ett viktigt ”skyltfönster” för de medverkande konstnärerna.  Bland andra Jean 16

Cocteau menade att det var ”Tack vare Maré som vi alla har den position vi har nu, vi fick en 
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exprimentverkstad” Cocteau och de andra medkonstnärerna fick via Rolf de Maré, baletten och 

pengarna den arena de behövde för att kunna växa och blomstra . 17

!
!

”Utan åthävor förverkligas här någonting som  

akademiska konstnärer betraktar som rena ateljéupptåget,  

men som i grund och botten bara är ett plastiskt uttryck för samtidens poesi.”  

Jean Cocteau 1921 

!
!
6.2. Allkonstverket i den tidiga produktionen, en rad av levande konstverk 

Den Svenska Balettens tidiga produktioner var även de fyllda av de toner som jag hävdar pekar 

på är delar av ett Allkonstverk. Det handlar om konstnärligt gränsöverskridande på flera plan, 

främst genom samarbeten och konstnärliga synteser, men lika mycket överskridande av rummets- 

sinnets- och själva konstbegreppets gränser.  Jag skall här för att leda in till analysen av Relâche/ 

Entr´ acte visa delar ur några av de tidigare föreställningarna.   

!
En av succéerna i den Svenska Balettens startskede, och en av de populäraste i balettens 

repertoar var föreställningen Midsommarvaka/Nuit de Sait Jean, (oktober 1920) en stor del av 

succén var det för den internationella publiken exotiska i det traditionellt svenska. Dekoren och 

kostymer var skapade av Nils Dardel och musiken skriven av Hugo Alfvén, dekoren var formad 

som en midsommarfest med midsommarstång, röda stugor och ringdans med dansare i 

traditionell svensk folkdräkt. Detta tema kom till viss del igen i föreställningen Dansgille från 

november 1921, där ridån av Nils Dardel återvändes, och där dekoren var direkt inspirerad av en 

kurbitsmålning  från Nordiska museet. Dansen i denna föreställning var inspirerad av svensk 

folkdans och musiken, skriven av Eugène Bigot, inspirerad av svenska folkvisor.  Här ser vi hur 18

den Svenska Baletten i likhet med många senare produktioner inspireras av olika konstnärliga 

yttringar och sammanhang. Här var det framförallt det traditionellt svenska som utforskades, 
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både i dräkt- musik- och i det folkdansinspirerade rörelsemönstret. Liksom i alla balettens 

produktioner var det konstnärliga samarbetet viktigt och målningen från Nordiska museet blev 

här levande med hjälp av musik, dekor och rörelse. I november 1920 hade föreställningen 

Dårhuset/ Maison de Fous premiär.  Den byggde på en pjäs av Pär Lagerkvist med musik av Viking 19

Dahl och dekor och kostym av Nils Dardel. Här lekte Svenska Baletten med expressionistiskt 

skrämmande scenografier, kläder och rörelsemönster. Dramat utspelade sig i ett ”Dårhus”och 

dansarna  utgjorde ett groteskt galleri av varelser som representerade olika typer av 

sinnessjukdom. Dardels  stora bakgrundsfond bestod av en naken förvriden knotig spöklik 

manskropp som ångestfyllt famlar i mörkret. I rollgalleriet återfinns bland annat Trasprinsen 

klädd i nattsärk med guldpappkrona på huvudet och nakna fötter. I denna uppsättning lät Jean 

Börlin varje dansare utforma sitt eget rörelsemönster utifrån sin personliga stil, vilket enligt 

Näslund påminner mer om nutida koreografi, han nämner exempelvis Pina Bausch.  Ett otypiskt 20

danssätt användes även i uppsättningen Leksakslådan/La Boite a Joujoux, (februari 1921)  där 21

dansarna rörde sig med stela armar och ben med knyckiga mekaniska rörelser för att likna 

dockor och leksaker av trä. Här är dekor och kostym färgglatt och naivistiskt skapad kubism av 

André Hellé och ursprungsmusiken  komponerad av Claude Debussy. Leksakslådan beskrevs av 

den samtida recensenten Gotthard Johansson som ”—ett levandegörande av kubistiskt måleri.”  22

Paul Claudels existentiella dansdikt Människan och hennes åtrå/L´Homme et son desir (juni1921) med 

kostym och dekor av Audrey Parr och musik av Darius Milhaud, utspelade sig på en arkitektoniskt 

avancerad trappa, där de fyra olika nivåerna representerar olika scener som utspelar sig 

simultant. Rörelserna är, enligt Näslund inspirerade av den ”orientaliska” och asiatiska dansen 

och teatern, vilken till skillnad mot den klassiska baletten är jordbunden och inte arbetar med 

förflyttningar i rummet. Istället blir rörelserna närmast skulpturala och förändras rytmiskt med 

ytterst små och enkla gester. Denna typ av abstraherande dans med vardagliga rörelser blev 

senare bland annat ett av Merce Cunninghams främsta koreografiska kännetecken.  Jean Börlin 23

underströk att det var ”antika romerska poser och ställningar efter gamla skulpturer” det rörde 
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sig om i Människan och hennes åtrå; inte dans.  Även Audrey Parrs kostymer var väldigt 24

avancerade i denna produktion, bland annat dansare med eldflammor, stora bjällror, haremsbyxor 

och en stor dykarhjälm av metall, en panflöjtspelare täckt i svart med en slags antenner över hela 

kroppen och Jean Börlins (ö)kända blanka nakendräkt. Tidigare nämnda Darius Milhaud var 

tillsammans med bland andra Arthur Honegger även kompositör i Jean Cocteaus  Bröllopet på 

Eiffeltornet/Les Mariés de la Tour Eiffel (juni 1921) där mask och kostym är deformerade 

pappfigurer, människor och djur skapade av Jean Hugo och med dekor av Irène Lagut.  I detta 25

surrealistiska verk fyllt av strutsar, lejon, bröllopsgäster, en fotograf, en jägare och ett barn som 

föds ur en mekanisk apparat lekte Cocteau med att föra in populärkulturella fenomen som 

varieté och cirkus i baletten, bland annat genom att händelserna på scenen kommenterades av en 

röst i en megafon. Coctaeu beskrev verket som ”-ett slags hemligt äktenskap mellan antik tragedi 

och nyårsrevy, mellan hjärtat och numren i en varieté.”  I det kubistiska poemet Skating Rink  26

(januari 1922) av Riciotto Canudo och musik av Arthur Honegger  låter Jean Börlin dansarna 27

röra sig teatralt med rullskridskor på fötterna. Ridå, kostym och dekor är sinnrikt skapade av 

Ferdinand Léger som låter den övre delen av dekoren vara statisk, och den nedre vara i ständig 

rörelse så dansarna ser ut att höra samman med dekoren . Koreografin var utformad utifrån 28

Legérs kostymer, där de raka och kantiga respektive runda formerna i kläderna styrde kroppens 

rörelser, dessutom utförde dansarna dessa  rörelser med rullskridskor på fötterna. Legér lyckades 

genom att reducera djupet i scenen och undvika traditionella perspektiv här skapa en slags 

helkubistisk bild i ständig rörelse.  Ferdinand Léger och hans kubistiska idéer stod för ridå, 29

dekor och kostym även i Blaise Cendrars Världens skapelse/La Création du Monde (oktober 1923) 

Rent koreografimässigt stod denna föreställning kanske ut mest av alla under hela den Svenska 

Balettens produktionshistoria. Föreställningen kan ses som ett av de främsta exemplen på den 

Svenska Balettens önskan att göra levande konstverk där Légers kubism genom geometriska 

motiv sattes i rörelse. I denna föränderliga och ständigt rörliga målning lät Börlin dansarna krypa 

inuti träklossar och gå på styltor i stora pappstatyer. Dansarna var under hela föreställningen 
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instängda i sina statyer där dekoren rörde sig och dansarna ibland stod helt stilla. Dansarna 

avhumaniserades till mobila skulpturer och gjordes till rörlig dekor . Legér var nöjd och 30

kommenterade sin skapelse bland annat med: ”Allt kan röra sig. Den mänskliga dimension som 

tidigare dominerade försvinner, och den mänskliga varelsen blir en mekanism som allt annat.”  31

Även musiken av Darius Milhaud rörde sig i denna föreställning oavsett dans eller rörelse; 

rörelse och ljud ägde rum oberoende av varandra, vilket bland andra John Cage och Merce 

Cunningham experimenterade med under 1950-talet.  Denna princip användes senare även i 32

Relâche.  

!
Ovan kan vi se en rad olika exempel på hur den Svenska Baletten experimenterade med allt från 

rörelsemönster, sinnrika scenografier, nyskriven musik och avancerade kostymer. Här blir det 

tydligt hur samarbetet konstnärer emellan och syntesen av olika konstnärliga genrer bildar en 

helhet; ett Allkonstverk. Det är talande hur den visuella, främst moderna konsten påverkade 

produktionerna, och hur koreografin öppnades upp för nya rörelsemönster inspirerade av allt 

från folklig underhållning till antika skulpturer och kubistisk konst.  

!
Erik Näslund beskriver den Svenska balettens utveckling från premiären den 23 oktober 1920 

och jämför med den slutgiltiga repertoaren och den sista premiären (Relâche) den 4e december 

1924. Han visar att det som i början var väldigt inspirerat av den Ryska Baletten hade växt till sig 

och blivit ett Gesamtkunstwerk. Han menar att den stora internationella konstnärsskaran baletten 

sedan starten knutit till sig var roten till den den revolutionerande utvecklingen och den djärva 

tonen:  ”Men jämför man den premiären (23 oktober 1920) med programmet som gavs den 4 33

december 1924 då Francis Picabias och Erik Saties Relâche framfördes i sällskap med Ferdinand 

Léger-skapelserna Skating Rink och La Création du Monde, så kan man konstatera att Svenska 

Baletten genomgick en häpnadsväckande utveckling: från traditionsbunden dans till en 
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scenkonst som hade upplöst alla normer och former! Svenska Baletten hade upphört att göra 

skäl för sitt namn och blivit multikonst och totalteater.”   34

Näslund menar att det till viss del var med Svenska Baletten som det moderna livet gör entré i 

dansen . Han nämner linjer framåt, bland annat genom att exempelvis simultanismen i Relâche 35

pekar mot 1950-och 60-talens happenings, men han visar även på inspiration bakåt, och pekar 

förutom den visuella konsten och föregångarna inom den ryska baletten även på den allmänna 

avantgardismen och modernismen och inspirationen från exempelvis futurismen som en del av 

inflytandet: ”Den öppna form som karaktäriserar Relâche - om man nu kan tala om form över 

huvud taget i sammanhanget - hade onekligen starka likheter med den beskrivning av det 

futuristiska dramat som publicerades 1919 i Il Teatro Sintetico Futurista : fragmentariskt och 

aforistiskt, ingen motivering, ingen exposition, inga analyser - istället improvisation, intellektuell 

gymnastik, överraskningar, trick, ord i frihet, a-logiska diskussioner, simultanitet.”  Den Svenska 36

Baletten gestaltade genom en slags plastisk teater, en slags syntes mellan mim, rörelse, ljus, måleri, 

poesi, ljus och musik, och Börlin drömde om en en sammansmältning av musik, tal, sång, dans, 

dekor och kostym, vilket skulle leda till en helhet liknande det måleriska konstverket han 
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beundrade så mycket:  Nedan ser vi ett citat av Jean Börlin där han förklarar sitt intresse för den 37

visuella konsten. Vi kan i detta lilla stycke även förstå något i sammanhanget mycket viktigt, dans 
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är och finns bara i den stund den upplevs, den är en upplevelse både för dansaren och för 

publiken just i det ögonblick den utförs, sen är den borta. Börlin fångar här tydligt denna 

flyktighet och låter oss förstå att han via sin dans vill ta del av den visuella konsten och införliva 

den i det levande, men flyktiga ögonblicket. Som jag tidigare nämnt är det enda som finns kvar av 

den Svenska Balettens produktioner allt det som skapades utöver själva dansen, vilket blir väldigt 

tydligt i detta citat: 

”Varje bild, som framkallar något intryck hos mig,  

omsätter sig oförmedlat inom mig i dans.  

Därför har jag att tacka såväl de gamla mästarna som de moderna för ofantligt mycket, de har varit mig 

till oerhörd hjälp. Icke som om jag någonsin skulle ha försökt mig på att kopiera dem genom ”levande 

bilder”. Men de väcker tankar, nya idéer och nya danser inom mig. Jag avundas målarna. Deras verk är 

odödliga. Verken bär sitt eget liv inom sig, oberoende av deras skapares. En dans lever ganska kort. Lika 

kort som dansören själv.”  38
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Den Svenska Baletten skapade något större än bara enbart skickligt och tekniskt fulländad dans, 

de ville uttrycka idéer och uttryckte ofta dessa genom en symbolisk och expressionistisk 

scenkonst. Rolf de Maré formulerade det genom att försöka hitta ett annat ord för baletten än 

just balett: ”Vad jag har strävat efter att skapa är något som är mer än balett i den gamla stilen - 

att berätta en historia om det verkliga livet genom dans och mim, lika mycket som skådespelare i 

ett drama gör med ord, gester och scenisk aktion.”  Baletten kallade sig bland annat i 39

förkampanjen till Relâche för en antibalett med ”dansarna som inte dansar” vilket de även fick 

kritik för. I ovan nämnda La Creation du Monde var det scenografin som rörde sig, och dansarna, 

som var en del av koreografin, fick krypa och gå på styltor inuti trädekoren. Bland annat Michel 

Fokine, som till att börja med var en stor beundrare och inspiratör, betackade sig under balettens 

sista år med orden ”No dance!”  medan andra tyckte att Svenska Balettens ”frigjordhet från 40

förkonstling.. De äro dans… De äro helt och hållet baserade på den omedelbara uttrycksfullheten 

i rörelsens form. Häri ligger ett sunt och äkta modernt program.”  ”Sedan svenskarna kastat loss 41

från beroendet av ryssarna i initialskedet, blev Les Ballets Suédois ett artistiskt drivhus för nya 

idéer, ett sceniskt laboratorium.”  42

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.3 Sveriges problem med homosexualitet leder till medieimperium i Paris 

 

Rolf de Maré valde aktivt bort Sverige då han skulle starta sin balett. Paris var både konstens och 

balettens huvudstad, men till detta tillkom att baletten och kompaniet skulle vara en plattform för 

Jean Börlin, vilket gjorde saken så gott som omöjlig i Sverige utan att orsaka en skandal. ”Det 

hade nog gått an om det varit för en kvinnas skull som Rolf skapade sin balett. Men inte för en 

man.”  Rolf de Maré, Jean Börlin och Nils Dardel fick från 1920 och framåt, trots etableringen i 43

Paris, utså en presskampanj från främst skvallertidningen Fäderneslandet. Där stod bland annat 

att läsa att dansaren Jenny Hasselquist hoppat av truppen i Svenska Baletten på grund av att hon 

”fått nog av vaselin-odören” .  I samma artikel stod att läsa följande: ” Nog kommer ni ihåg den 44
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”Trots försök till dementier står det fast att de makabra ledarna av den s.k Svenska 
Baletten, herrar Jean de Maré och Rolf Börlin ånyo övergivits av de flesta bland 

sina balettöser, vilka liksom på sin tid Jenny Hasseqvist fått nog av den från ledarne 
utgående vaselin-odören.” 

”Rolf (omfamnar tröstande Jean och skriker till rymlingarna): Usch ja, gå ni bara 
dumma töser, - det gå mycket bättre med pojkar!” 
Karikatyr ur Fäderneslandet den 11 juli 1923



sorglustiga historien om det ”rik-grevliga” paret Hallwyls oduglige dotterson ”godsegaren” Rolf 

de Maré, som - för att familjen på någon tid skulle bli honom kvitt - fick av morfar en rund 

summa till att fara utrikes tillsammans med en annan ”likasinnad” svag herre Nils Dardel och 

deras gemensamme amicissimus statistfiguranten Jean Börlin från Operan, vilken nu av de båda 

”beskyddarne” skulle lanseras som världsberömd ”artist” i danskonsten.-…- Särskilt den söte 

Jean själv förklarades allmänt verka som ett mellanting mellan primadonna asssoluta och mignon 

(lustgosse).” 

I en av de tidiga kampanjerna från Fäderneslandet gjordes det en stor affär av att Rolf de Maré 

för att starta sitt kompani i Paris slagit sig samman med Jaques Hébertot, även han öppet 

homosexuell. Författaren till artikeln var David Sprengel, vilken senare fick en morbid målning till 

svar från Nils Dardel, målningen Bödeln, eller Svenska balettens triumf. 

!
!!
!
!
!
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Bilden i mitten Jean Börlin i föreställningen L
´Homme et son Desir. 

 Till höger och vänster karikatyrer av Jean Börlin. 
”Lille helleduden Jean Börlin smorde över huden vaselin  
Ty baletten mottogs så förfärligt kall att han annars fått 

kylsår överallt.”



 

Skvallret, förföljelsen och förlöjligandet handlade ständigt om främst om Rolfs öppet 

homosexuella läggning. Han ”välkomnades” bland annat vid Svenska Balettens gästspel i 

Stockholm 1922 med en artikel av formen av ett ”Öppet välkomst-brev” ställt till ”Herr Gods- och 

Goss-ägare!” Även övrig  press uttalade sig ofta illa om Rolf de Maré som ständigt  kämpade med 

dålig publicitet i svensk press. I ett frustrerat telegram till sin styvfar Johnny Roosval replikerar 

Rolf de Maré bland annat: ” I herrans namn vad har jag gjort för ont mot Sverige för att från alla 

svenska håll försök göres för att stoppa mig. Visserligen finns det kritik som inte är vidare bra, 

men därpå är jag beredd vid startandet av ett nytt sällskap, kritiken - den goda - överträffar mina 

djärvaste förväntningar … Jag ger f-n i Sverige och dess avskyvärda press. Ett vet jag, Svenska 

Baletten och mitt namn kommer att lysa på världsalltet till trots för alla intriger.”  
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Nils Dardels akvarell Bödeln eller Svenska balettens triumf från 1920. Bilden visar 
ett simultant förlopp; Dardel själv leder Spregel mot sitt öde, medan Jean Börlin 

i florentinsk dräkt sparkar Sprengels huvud åt svinen.
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Modemagasinet Monsieur,  världens första herrmodemagasin arbetades fram bland annat 
tillsammans med modeskaparen Paul Poiret,  här ser vi bland annat det senaste badmodet. I 

skyltfönstret ses Jean Börlin i den stora kjol han använder i sin ovan nämnda Dervisch. Vi ser 
även La danse, här från 1921, med Jean Börlin på omslaget.



Som motpol till alla problem med den svenska pressen tog Rolf de Maré saken i egna händer i 

Paris. Tillsammans med ovan nämnde Jaques Hébertot startade och drev han inte mindre än fyra 

tidningar; La Danse (som jag anser vara en del av allkonstverket Relâche/Entr´acte, och från 

vilken jag visar utdrag, citat och bilder i denna uppsats), Théâtre et comoedia illustré, Paris-Journal 

och till sist, med hjälp av modeskaparen Paul Poiret;  herrmagasinet Monsieur, (-vilket anses vara 

världens första gay-magasin) . Genom dessa tidningar tog de Maré tillfället i akt att skriva om 45

och göra reklam för Svenska Baletten. Det var även via dessa tidningar de stora 

ryktesspridningarna om den Svenska Balettens omtalade och populära generalrepetitioner 

spreds.  

!
!
6.4 Relâche och Entr´acte 

Relâche skrevs av Francis Picabia tillsammans med Erik Satie som komponerade musiken och 

koreografin skapades, i samarbete med de andra, av Jean Börlin.  I Relâche kan vi som i samtliga 

av den Svenska Balettens produktioner se att skapandeprocessen var en syntes av olika 

konstarter och konstnärer och Relâche blir ett tydligt exempel på hur baletten som projekt var en 

verkstad av samarbeten och experiment. I Relâche skulle gränserna testas och billyktor och skarpa 

ljud och bilar och vatten och rök komma att användas som scenografi och rekvisita. 

Föreställningen skulle innehålla en experimentell mellanfilm som senare kom att röja större 

berömmelse än själva föreställningen; Entr´acte av René Clair. Filmen räknas som en riktig 

avantgardeklassiker och en stor del av berömmelsen kommer sig sannolikt av dess stora 

exprimentlusta samt att stora namn som Marcel Duchamp och Man Ray var delaktiga, (främst 

som skådespelare). Picabia ville med Relâche skapa en ballet instantanéiste vilket skulle bli 

crescendot i hans modernistiska manifest Instantaneismen, vilket var Picabias nya -ism som 

hyllade ögonblickets rörelse. (Mer om detta s. 54, i kapitlet ”De stora frågorna”.) 

!
!
!
!
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6.5 Syntesen av skapande. De medverkande konstnärerna i Relâche och Entr´acte 

Kretsen runt Relâche/Entr´acte var unga och kreativa och hade turen och skickligheten att hitta 

och använda sig av varandra för att gemensamt skapa något stort och radikalt nyskapande. De 

bidrog alla med sin specialitet, men de lät sig också påverkas av varandra. Jag ser denna krets 

som ett exempel av flera under historien och de skulle lika gärna kunna finnas idag. Det finns 

något ungdomligt och rebelliskt över kretsen och de kan i likhet med andra kreativa kollektiv ses 

som framåtskridande och nydanande och därmed även ofta missförstådda. De gillade upptåg och 

hade glimten i ögat samtidigt som var och en var skicklig inom sitt område. Denna krets kan ses 

som en del av flera rörelser där ungdomar eller nytänkare tar täten, där de provocerar och hyllas 

eller missförstås på olika sätt. Den krets jag skriver om ville som sina likar från samma och andra 

tider ut från mognad och det lärda och reta upp och provocera vad de ansåg vara en tråkig och 

gammal kritikerkår. (De fick också väldigt mycket kritik) Senare kom flera av dessa personer att 

bli stora och berömda, men i det här stadiet var de i sina karriärers ungdom. De var avantgardet, 

modernisterna, framåtskridarna; de nyfikna. 

!
Picabia, Satie och Clair 

Den franske bildkonstnären och poeten Francis Picabia var tidigt en del av dadaiströrelsen och 

surrealismen. Han drev ofta med olika konststilar och med konstnärsrollen som sådan (det finns 

mängder av citat och bevingade ord runt dessa teman av Picabia). Under tiden för Relâche 

skapade han sin egen -ism Instantantenismen, för att hylla ögonblicket, livet och nuet och 

Relâche skulle vara en hyllning till just detta. Picabia, Satie och Börlin kom fram till att Relâche 

skulle vara en anti-balett, en balett med dansarna som inte dansar vilket de skyltade med i 

annonser och på flaggor runt om i Paris. Kompositören och pianisten Erik Satie var även han 

kopplad till dadaiströrelsen. Satie är känd för sin anspråkslösa kompositionsstil och sitt på sin tid 

innovativa och lättsamma förhållande till klassisk tonalitet, detta kom att få stor betydelse för 

ljudbilden och den sinnliga uppfattningen av Relâche. Satie sågs av sina kompanjoner inom den 

Svenska Baletten som oerhört modern och som den som verkligen höll sig ung i sinnet och han 

spåddes en lysande framtid och en strålande framtida karriär. Erik Satie dog dock sommaren 

efter att Relâche hade haft premiär. Vid tiden för Relâche och Entr´acte var René Clair mest en 
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ganska okänd skådespelare och detta var hans första egna film, med Entr´acte kom karriären som 

regissör igång och med tiden blev han en av de stora inom framförallt stumfilmseran. 

!
Jean Börlin 

På samma sätt som Rolf de Maré tog koreografen Jean Börlin intryck av den visuella konsten. 

Bland annat tog Maré, inför grundandet av Svenska Baletten med Jean Börlin på en längre 

studieresa ”för att vidga och utveckla hans idévärld”  Börlins språk var kroppens språk och han 46

verkar ha haft en speciell förmåga att ta in andras idéer och stöpa om dem till fysiska rörelser. 

Baletten var som tidigare sagts en slags förlängning av Marés konstsamling och Börlin hade 

tillsammans med Maré rest runt i världen och inspirerats av såväl dans som konst. Jean Börlins 

främsta talang var att han likt en kameleont kunde anpassa sig till de verk som skapades då han 

tog sig an varje verk efter dess karaktär. Jean Börlin använde precis som Erik Satie sig av en ny 

typ av tonalitet, eller snarare atonalitet, i sitt arbete. Hans rörelser var påverkade av den nya 

poesin och av den nya typen av musik. Via Michel Fokine, ( Ryska Balettens tidigare koreograf) 

som var hans tidiga läromästare hade han, inspirerad av Isadora Duncan, lärt sig släppa taget om 

den klassiska baletten och mer fokusera på fria rörelser där främst bröstkorg, armar och händer 

blev viktiga i rörelseprocessen . Något annat som var nytt med den moderna dansen som 47

konstform var att musiken specialskrevs för verken, uppbyggnaden av verket skedde i en syntes 

mellan koreografens idéer och musikskaparen, (inom den klassiska baletten förhåller man sig till 

färdiga klassiska stycken, vilka skall dansas på ett bestämt sätt). Under åren med Svenska Baletten 

utforskade Jean Börlin en rad olika rörelsemönster, bland annat persiskt inspirerad Dervisch, 

jazzinspirerad dans, rullskridkoåkning och stillastående dansare med rörlig dekor.  

!
Innan äventyret med den Svenska Baletten hade Jean Börlin aldrig iscensatt eller koreograferat 

en balett, men med Svenska Baletten åstadkom han en nästan omänsklig prestation genom att 

skapa, och uppföra 24 nya baletter på fem år . Jean Börlin hade en väldigt speciell roll inom 48

Svenska Baletten, och inom balettkonsten överhuvudtaget. Han var både koreograf, balettmästare 

och dansör, men även uttolkare till koreografierna. Detta gjorde att han å ena sidan hade full 
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kontroll på hela koreografiprocessen, vilket enligt Roland Manuel var en stor fördel: 

”Koreografen vet i grunden vad han kan begära av balettmästaren och balettmästaren vet i sin tur 

vad han kan kräva av sina dansare.”   Detta var grunden till det framgångsrika receptet för 49

Svenska Baletten. Men det var också ett mycket krävande arbete att ensam hålla i alla trådar: 

”Man förstod inte alltid vilken ansträngning den tredubbla rollen som tolkare, författare och 

koreograf representerade för den unge skandinaven, då han på några månader hade till uppgift 

att samla och utbilda en trupp, som kunde utföra en mångskiftande repertoar av hög klass just 

under den tid då Ryska Balettens största framgång och absoluta herravälde tycktes göra en sådan 

uppgift nästan vanvettig! Jean Börlins roll som tolkare har sällan kunnat skiljas från hans roll 

som skapare. Det är i sin dualism som han har blivit ifrågasatt, erkänd eller berömd.”   50

I nedanstående citat kan vi se den ryska balettens koreograf och Jean Börlins läromästare Michel 

Fokines ord om Börlins koreografiska och framförallt fysiska förmåga att gestalta. Börlin var, 

liksom Satie och Picabia ett med nuet, och ett med det verk han iscensatte: 

!
”Jag minns att jag såg honom i rollen som ung faun i Kleopatra. Han for över golvet med väldiga språng, 

föll med hela sin tyngd och gled över golvet mellan grupper av backatinnor. Vilket temperament! Vilken 

extas! Ett fanatiskt offer av kroppen åt smärtan för att kunna ge höjden av  koreografiskt uttryck. Det 

blev för mig en upplevelse.  

Hans korta liv var som en gnista, en beständig ansats till skapande. Jean gick från en stil till en annan, 

från en form till en ny, ständigt sökande den som kunde ge bästa uttryck åt det valda ämnet. Det var 

därför han icke hade, icke kunde få, en definitiv form för dansen, gesten och mimiken. 

Man måste börja på nytt varje gång för att få en ny iscensättning. 

Denna princip nödgar balettmästaren icke att repetera utan till att skapa. 

Den nya formen uppfattades icke som något som kunde anpassas efter ett nytt behov, utan för att så 

fulländat som möjligt uttrycka en ny tanke, en ny ingivelse.”  51

!
!
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Jean Börlin jobbade mycket hårt då han alltså skötte och skapade all koreografi och dansade 

dessutom så gott som alla dessa som huvudkaraktär. Han dog ung och utbränd, 37 år gammal. 

Förutom några få egna noteringar, (varav tre finns bevarade på Dansmuseets Study center) finns 

ingenting ur hans koreografiproduktion sparad, han skrev inte ned den. Den enda filmade 

sekvens där det går att se Börlin i rörelse är i ovan nämnda Dervisch från 1920 där Börlin snurrar 

runt i en stor kjol, även denna finns att beskåda på Dansmuseet i Stockholm. Jean Börlin 

(1893-1930 ) ligger begravd på Père-Lachaise kyrkogården i Paris.  

!
”the first dancer who has understood the value of personal sacrifice for an ensemble… He appears, 

disappears, in white, in black, metallic, dazzling, discreet and effaces himself to make way for equal 

talents.”  52

!
!
6.6 Föreställningen Relâche som Allkonstverk 

Relâche var redan i planeringsstadiet en stor bomb för alla inblandade, det var en uppladdning 

för skandal och succé i görningen. Det hela inleddes med en jättelik kampanj med fanor på 

boulevarderna och stora annonser i pressen där publiken uppmanades komma och vissla till det 

nya verket som inte är.  Premiären var planerad till sent i november 1924, men denna föreställning 53

blev ironiskt nog inställd, (Relâche-Inställd föreställning)Det kan ha varit ett spratt, men berodde 

troligen på Jean Börlins sviktande hälsa.  Den riktiga premiären blev istället på Thèatre des 54

Champs Elysées i Paris den 4e december 1924.  

!
Relâche inleddes innan själva föreställningen med ett litet filmklipp där Satie och Picabia fyrar 

av en kanon rakt mot publiken, därefter steg en salongsklädd kvinna i publiken ut ur publikhavet 

och upp på scenen och tände en cigarett. Mot en fond av 370 stora lysande metallplattor 

inspirerade av billyktor börjar därefter föreställningen som innehåller vatten, rök, striptease, dans 

till tyst musik, män i frack som håller om varandra och dansar tillsammans, en sjuksyster med 
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skägg, en brandman, en skottkärra, människor som klättrar på varandra och dans i en pyjamas 

klädd i speglar. Koreografin är hackigt inspirerad av jazz och är stötigt pumpande, ibland står alla 

helt stilla, ibland åker någon omkring i nämnda skottkärra. Därefter en ny scenografi med slagord 

och oförskämdheter. Reflexer och strålkastare gör det svårt för publiken att se, disharmoniskt ljud 

stör och gör det svårt att höra. Mellanfilmen innehåller studsande människor, trolleri, kameler, 

berg-och-dalbanor, bilar, skjutvapen och ett stressat liktåg.  Den är filmad med dubbelexponering 

ur oväntade vinklar med hetsig musik, en dansös filmas ur golvet så endast fotvalven syns, sedan 

visar sig även hon ha skägg. En man skjuts och återuppstår och trollar bort sig själv. 

!
Svenska Baletten ville inte förleda sin publik, de ville leka. De ville utmana och provocera, de var 

emot det för smarta samtidigt som de var klart idéinriktade. I sin tidiga repertoar kan de sägas ha 

ägnat sig åt alla de stora frågorna, men i Relâche/ Entr´acte gör de via tanken om livet i nuet det 

motsatta, detta kan dock i sig vara en tanke om det stora; Livet i sig. Relâche byggde på Francis 

Picabias term Instantantenismen, (mer om denna senare) vilken innebär tanken om att uppleva 

livet här och nu. Med Relâche ville Svenska Baletten visa nuet och hylla livet, och de kallade sitt 

verk anti-balett. Verket skulle vara en händelse och en upplevelse utöver det vanliga, dansen var 

del av helheten och anpassades efter verket och de olika momenten förstärktes för att aktivera 

publikens alla sinnen. Öronen skulle höra allt för väl och ögonen skulle bländas. Här ville de 

fånga tillfället, nuet och det absurda. Det finns ingen handling och ingenting betyder någonting 

mer än att det är vackert, fult, oväntat, konstigt, för starkt, för ljust, för högt. Det innebär en rejäl 

dos sinnespåverkan och det innebär konstarternas syntes där de tar sig an tiden och rummet 

genom föreställningen, stora annonskampanjer, spexiga biljetter, en tidskrift och en film. 

!
!
6.7 Relâche och Entr´acte, handlingen- som inte är någon handling  

Både Relâche och Entr´acte var ämnade att hylla nuet och att påverka och utmana publikens 

sinnen. De båda bygger på experimentella ljud- och ljusfenomen, och bygger båda på en slags 

absurdism där ingenting betyder någonting. Verket kallas anti-balett och själva Relâche (som 

betyder Inställd föreställning) för Verket som inte är, där handlingen inte är någon handling utan 
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snarare endast en upplevelse i stunden. I Svenska Balettens programblad från premiärkvällen 

1924 beskriver Francis Picabia sin anti-balett:  

!
”Mitt första är en vacker kvinna som bär en klänning och kappa från Jaques Doucet. Mitt andra är en 

vacker gosse, gnistrande som en diamant. Mitt tredje är en brandsoldat, dekorerad med Hederslegionen, 

han är där om det skulle börja brinna. Mitt fjärde är en kamel. Mitt femte är männen i frack. Mitt sjätte 

är hundens svans. Mitt hela är en succé. Vad är det?” 

!
Citatet ovan visar tydligt hur Picabia leker med det absurda, nuet och med publikens 

sinnesintryck. Han räknar alltså i programbladet upp det han anser vara de viktigaste 

ingredienserna i sitt verk, förklarar att det är detta är det han vill visa. Han börjar med en vacker 

kvinna i ett vackert plagg, och för att direkt bryta förtrollningen passar han på att göra reklam för 

modeskaparen som skapat plagget, (detta går igen i La Danse, där det förekommer stora annonser 

för Doucet som modeskapare i Svenska Balettens Relâche). Därefter beskriver han Börlins figur i 

föreställningen som en vacker gnistrande diamant. Brandsoldaten ska enligt vad jag har förstått 

symbolisera någon slags meningslöshet, han häller sitt vatten fram och tillbaka mellan två olika 

kärl föreställningen igenom, eller så är han helt enkelt där ifall det skulle börja brinna som 

Picabia påstår. Det fjärde är en kamel. Kamelen drar en likkista i mellanfilmen, bakom likkistan 

följer ett begravningståg där deltagarna promenerar med märkliga gångstilar i konstiga utstyrslar. 

Männen i frack är dansarna på scenen, de är klädda i samma typ av salongsklädnad som 

teaterpubliken själva är uppklädda i, detta ännu en lek med publiken, då dansarna i början av 

föreställningen lösgör sig ur publiken och stiger upp på scenen. Därefter påminner Picabia här 

om ”hundens svans,” denna hundsvans uppmärksammas redan i förkampanjens annonser för 

Relâche. Vad denna svans är för något är det ingen som vet. Den bara nämns, som en märklig 

detalj i föreställningen. Detta är, som jag tolkar det ett typiskt ”Picabianskt” trick. Detta är hans 

blinkning till det absurda och till att driva med allt som förväntas vara allvar. Slutligen 

bestämmer sig Picabia för att det hela är en succé, men undrar i nästa stund; Vad är det? Vad 

betyder succé? Och för vem? Är det upphovsmännen som gör succé? Är det publiken som 

upplever denna? Förhoppningsvis inte kritikerna; Picabia föredrog, enligt sig själv, bu-rop 

framför applåder. 
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!
För att skapa en översikt följer nedan en slags snabb bit-för-bit beskrivning av handlingen i 

Relâche och mellanfilmen Entr´acte, den kommer beskrivas så som handlingen uppenbaras för 

betraktarens sinnen, snabbt, uppräknande och tillsynes utan nämnvärd mening: 

RELÂCHE (Inställd föreställning), uppsatt första gången den 4 december 1924, med ENTR 

ÁCTE (mellanakt i pausen). Relâche består av en filmad prolog, två balettakter uppdelade runt en 

mellanfilm, och en final gåtfullt beskriven som Queue-de-chien, hundsvans. I den korta prologen 

skjuts en kanonkula rakt mot publiken, de som skjuter är två änglar. ( Picabia och Satie) Ridån 

går upp och visar en väggpanel fylld av stora lysande metallplattor, vilka blinkar och lyser så 

starkt att publiken bländas. För att visa att denna anti-balett inte styrs av något narrativ störs 

under hela föreställningen förloppet av att av en man (Man Ray) då och då reser sig från sin stol 

och mäter upp scengolvet. En brandman puffar på sin cigarett och häller vatten från en kanna till 

en annan, om och om igen. En uppklädd kvinna (Edith Bonsdorff) i tjusig aftonklänning (av 

Jaques Doucet) stiger upp från sin plats i salongen och kommer upp på scenen och tar några 

danssteg i det tysta rummet. Därefter kommer musik igång, då slutar kvinnan dansa och sätter sig 

ned på en stol och tänder en cigarett. En paralyserad man (Kavaljeren/Jean Börlin)kommer in på 

scenen, han kvicknar till då han ser kvinnan på sin stol. En skara gentlemän i smoking släntrar in 

från publiken och upp på scenen. De formar sig tillsammans till en mänsklig bro och kvinnan, 

som klätt av sig till underklänning, promenerar över deras ryggar, sen bär de henne av scenen.  55

!
Där är akt ett avslutad och mellanfilmen tar vid. Entr´acte består av en rad absurda klipp som 

följer varandra i en rasande fart: Två män ses från ovan då de spelar schack (Marcel Duchamp och 

Man Ray). En jonglör jonglerar. Ballonger målade som ansikten blåses upp och skrumpnar ihop. 

Boxhandskar boxar mot kameran. Natttrafiken rusar i Paris. Tändstickor som ser ut att vara 

magnetiska dras mot varandra, fastnar i en kliande hårbotten och tar eld. En pappersbåt glider 

omkring bland hustaken. Bilder dubbelexponeras. Dagstrafik. Från en glasskiva under golvet ses 

en skäggig ballerina (Picabia och Ingrid Friis) göra piruetter i tyllkjol och mamelucker. Ögon ser 

på publiken från under vattenytan. Ett uppochnedvänt ansikte i profil. En jägare (Jean Börlin) 

skjuter på ett strutsägg som hålls flytande uppe i en vattenstråle. Ur det trasiga ägget kommer en 
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duva flygande som sätter sig på jägarens hatt. En annan jägare (Picabia) siktar på duvan men 

skjuter istället den förste jägaren i huvudet. Därefter formas ett begravningståg bakom en kamel, 

likvagnen är dekorerad med blomsterkransar gjorda av kött- och bröd. En sörjande tar sig en 

smakbit av brödet. Alla i tåget studsar upp och ned, eller går med väldigt märkliga gångstilar. 

Vissa har sorgeklädsel, många har plommonstop, en kvinna har en flygarmössa, en arg dam med 

stora plymer i hatten kan inte få kontroll på sin blåsande kjol, en brandman (samma som i 

scenföreställningen?) sitter i en liten trälåda som verkar vara en primitiv rullstol och tar sig fram 

via sina armar. Plötsligt försvinner kamelen och likvagnen börjar snabbt åka för egen maskin. Alla 

i begravningståget börjar springa fort genom det böljande landskapet och in i ett nöjesfält och 

upp och ned genom en berg- och dalbana. På en äng faller likkistan ur sin vagn och går sönder. 

Ut kommer en magiker (Jean Börlin) som trollar bort alla i begravningståget inklusive sig själv. En 

cirkusapa klättrar på en vägg. Allt blir svart och ordet FIN (SLUT) står på en skylt på skärmen. 

Men, plötsligt spelas filmen igen och magikern blir åter synlig och träffar en cirkusdirektör (Rolf 

de Maré.) Magikern får ett par örfilar och sparkas sedan tillbaka in i FIN- skylten igen. Filmen 

spelas baklänges och återställer ordningen så att akt två av Relâche kan börja: 

!
Ridån som är fylld av namnen på upphovsmännen och provokativa slagord faller, och akt två 

börjar. ”Dansarna som inte dansar” fortsätter att dansa. Den tjusiga kvinnan bärs tillbaka in på 

scenen i sällskap med en sjuksyster, även hon med skägg. Den rökande brandmannen häller 

vatten från en hink till en annan om och om igen. De stiliga gentlemännen börjar klä av sig sina 

kläder, under har de på sig vita långa underkläder med stora svarta prickar. Kvinnan samlar ihop 

männens kläder i en skottkärra. En snabb svart gnistrande figur (Börlin) kommer insprängande 

på scenen, hans kläder är svarta och täckta av små speglar. Kvinnan trär en blomsterkrans över 

huvudet på en kvinna i publiken. Som slutscen kör Picabia och Satie runt på scenen i en liten 

Citroën.  56

!
!
!
!
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7. Analys/ Materialgenomgång/Beskrivning av materialet -Relâche/Entr´acte som Allkonstverk 

Relâche/Entr´acte var på flera sätt gränsöverskridande, främst genom syntesen av olika konstarters- 

och konstnärers sammanblandning och samarbete. En viktig ingrediens var den avantgardistiska 

inställningen till konsten i sig; baletten blandades ut med stora visuella och musikaliska projekt 

och föreställningen Relâche blev för Svenska Baletten det slutgiltiga totala konstverket. 

Sammanblandningen här bestod bland annat av film i teater, bilar och motorer, en 

svindelframkallande berg-och-dalbana, arytmisk dans, starka strålkastare och film ur olika 

perspektiv med trickfilmade spratt. Dansen blir synlig genom kulissen och scenografin och 

baletten blir till ett levande konstverk.  Dansen påverkas av musiken och rytmen påminner om 

det mekaniska i ett ånglok. Kläderna hör till modet och staden, musiken hör till kabaréerna, 

kultur som annars är folklig och hör till barerna får här en roll på en stor scen. Dräkterna glänser 

och kulissen är blänkande och blinkande av starka billjus, ordvitsar skrivs över ridån i ljus som 

liknar neon och slagdängor med pornografiska undertoner fyller den öronbedövande ljudbilden. 

!
”Svenska Baletten är den enda som ”vågar” 

Svenska Baletten är den enda som representerar nutiden 

Svenska Baletten är den enda som verkligen är mot akademismen 

Svenska Baletten är den enda som verkligen kan intressera en internationell publik,  

därför att Rolf de Maré bara tänker i utvecklingens intresse 

Svenska Baletten försöker inte vara klassisk, försöker inte vara modern; 

den står utanför de absurditeter som visas under förvändning av TEATERKONST:  

den gör propaganda för REVOLUTIONEN genom en rörelse,  

där konventionerna för varje dag bryts ner för att ersättas med uppfinningar.” 

Francis Picabia, La Danse 1924 

!
!
Citatet ovan är ett exempel från några av de citat och ordbilder som framställdes för tidskriften 

La Danse som en del i mytskapandet inför premiären av  Relâche.  La Danse kan liksom de stora 

annonskampanjerna, affischerna, biljetten, programmet och de uppmärksammade 

generalrepetitioner ses som en del av Allkonstverket Relâche. De är alla delar i en helhet, visuella, 
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konstnärliga, kommersiella och idémässiga delar av det experimentella projektet Relâche. Citatet 

visar den känsla av självförtroende som präglar uppenbarelsen Svenska Baletten. Picabia ville här 

visa världen att de låg i framkant och att de tänkte större och friare än sina konkurrenter.  Picabia 

visar beundran för Rolf de Maré som hade modet bryta invanda mönster och visa sin förmåga 

och vilja till förändring och utveckling.        

!
Nedan följer de fyra punkter med vilka jag ska analysera verket Relâche/Entr´acte ur ett 

allkonstverksperspektiv:  

!
7 A Det gränsöverskridande 

Syntesen  

Jag vill i det här analysavsnittet visa det gränsöverskridande i samarbetet och syntesen av de olika 

konstnärliga uttrycken i Relâche. Främst vill jag nämna det speciella med att det ingick en film i 

föreställningen. Mellanfilmen Entr´acte, vilket betyder just Mellanakt, beskrevs enligt Picabia som: 

”en verklig mellanakt, en mellanakt i det monotona livet och i det konventionella som är fullt av 

hycklande och löjlig respekt.”  Filmen i sig är ett virrvarr av uttryck och intryck i symbios, där 57

främst användningen av kameran och dess olika tekniska möjligheter utforskas, bland annat 

genom att leka med perspektiven och använda sig av dubbelexponering. Föreställningen innehöll 

både denna mellanfilm och en förfilm, där en kanon skjuts rakt emot publiken. I själva 

föreställningen blir baletten ett levande kostverk, och alla medier förstärker varandra. Med 

Relâche ville den Svenska Baletten, med Francis Picabia i spetsen, spränga alla konstnärliga 

gränser och alla medel drogs till sitt yttersta. I en kommentar från Picabia i programbladet till 

Relâche försöker han fånga sitt verk: ”En konst som uttrycker sin tid med alla dess möjligheter — 

hädanefter kan teatern i sig förena allt utan att tråka ut publiken, inget kan tas för givet. Den är 

en underbar och bländande griffeltavla för ständiga och mångskiftande förnyelser.”  Enligt den 58

samtida recensenten Jeanne Catulle-Mèndes som var närvarande vid premiärföreställningen 

verkade Picabia lyckas med sitt uppsåt: ”Uppbrottet från och brytningen med den traditionella 

baletten. Ljuset, all världens och scenens härskarinna - de oväntade infallens spel. Den svarta och 
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den vita människans rytm - den nätta brandsoldaten - den vackra dansösen. Ett roande, nyckfullt 

och burleskt skådespel, åt helvete med scenariot och all litteratur. — Den vattendelare, som finns 

mellan balett och music-hall, är överbryggd. Aktören, dansaren, akrobaten, filmduken, scenen, ja 

allt som behövs för att göra en föreställning grupperar sig och organiserar sig. Med ett enda mål 

för ögonen, det att ge liv åt scenen. Alla förutfattade meningar blir ogiltigförklarade.”  Mèndes  59

fortsätter: ”Handlingen? Den liknar den brist på sammanhang som vanligen visas oss. Det är ett 

slags sprängfullt nonsens med ett bländande överflöd av uppslag.”  I en intervju inför premiären 60

berömmer Rolf de Maré sin kollega Picabia och passar på att benämna och förklara Relâche vid 

dess, enligt truppen rätta namn; en anti-balett: ”Dekoren? är kanske inte alls en dekor, precis som 

musiken inte kommer vara musik, även om den kallas så, som det kommer bli en balett, även om 

det inte är en sådan… Det är livet sett genom Picabias ögon.”  61

!
Det andra och mycket väsentliga i detta avsnitt är samarbetet konstnärerna emellan. I 

nedanstående citat fångar Bengt Häger Allkonstverket och hur de olika konstnärerna under 

Svenska Balettens vingar skrider över sina respektive gränser för att tillsammans skapa ett 

gemensamt verk: 

”Svenska baletten var poeternas balett, Claudels, Cocteaus, Cendrars, Canudos.  

I den utplånades gränserna mellan konstfacken,  

Cocteau lekte kostymartist, Claudel dekoratör, men framförallt blev alla diktare: Picabia, Léger, Dardel. 

Les Suédois integrerade konstarter:  

Poesi och dans: l´Homme et son Désir 

Taldrama och dans: les Mariés de la Tour Eiffel 

Måleri som dansar: Création du Monde  

Dansande film: Relache”  62

!
De olika konstnärliga synteserna under Svenska Balettens produktion visade sig vara väldigt 

fruktsamma. En stor del av de modernaste och mest framstående konstnärerna i Paris under 

�41

 Häger, Ballet Suedois,citat Ferdinand Léger, Vive Relâche, Balle, 25359

 Häger, citat Jeanne Catulle-Mendès, kritiker Presse et Patrie, 6,12, 5360

 Näslund, Rolf de Maré konstsamlare balettledare museiskapare, citat Rolf de Maré Léve nouvelle, 26.10. 1924, not 106, 366.61

 Bergqvist Lindegren, Svenska baletten 1920-25 ur Dansmuseets samlingar, citat Bengt Häger, 762



mellankrigstiden fick här ta del av den konstnärliga verkstad som Rolf de Marés balett lyckades 

bli. Den samtida Kineton Parkes beskriver med sina ord fenomenet Svenska Baletten: ”Bakom 

Rolf de Maré står en liten armé av artister: koreograf, tecknare, målare, musiker, kompositörer, 

skulptörer och många av dem åtföljer sin ledare på resorna till Europas storstäder, och bygger 

småningom upp ett anseende liknande Ryska Balettens med skillnaden att Svenska Baletten har 

en homogen helgjutenhet.”  Jean Cocteau förklarar nedan hur baletten blivit en viktig 63

samlingspunkt och experimentell verkstad för alla de konstnärliga talanger som här får tillfälle att 

leva ut sina kreativa drömmar i gemensamma projekt ledda under Rolf de Marés intresse. Den 

koreografiska öppenheten för det visuella inom främst den moderna konsten samt, som tidigare 

påpekats, pengarna gjorde detta möjligt. De olika konstarternas samverkan och överskridande är 

ett uttryck för samtiden och framtidens konstnärliga utveckling:  

!
”Det företag som Rolf de Maré satt igång, det outtröttliga arbete som Jean Börlin åstadkommit har 

öppnat portarna på vid gavel för en mängd upptäcktsresanden på dessa nya områden. tack vare Svenska 

Baletten kan de unga få tillfälle att se många experiment förverkligade, där dans och feeri, akrobatik 

och pantomim, drama och satir, orkestermusik och tal smälter samman och uppenbarar sig i hittills 

osedda former. Utan åthävor förverkligas här någonting som akademiska konstnärer betraktar som rena 

ateljéupptåget, men som i grund och botten bara är ett plastiskt uttryck för samtidens poesi.”   64

!
!
I nedanstående citat från specialnumret om Relâche ur La Danse från 1924 ser vi exempel på 

upphovsmännens tankar om det konstnärliga samarbetet. Både Relâche och Svenska Balettens 

produktion i övrigt visar tydliga tecken på tidens intresse för det genreupplösande, både vad 

gäller det konstnärliga samarbetet, konsten i sig, och gränsen mellan konst och publik. Francis 

Picabia exemplifierar bland annat det viktiga i den Svenska Balettens ignorans för vad som 

förväntades av ett danskompani och deras förmåga att blanda genrer med målet av utveckling och 

nyskapande för ögonen och gårdagen och alla andra bakom sig.  Som del i sitt manifest påpekar 

han att den Svenska Baletten lever i nuet, att de inte är rädda att stöta sig med någon, och att 

livet bör hyllas och levas fullt ut: 
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"Det är mycket tråkigt att vi i Frankrike inte har fler  

sådana män som Rolf de Maré. 

Han tvingar oss att gå framåt,  

han är exakt motsatsen till folk som säger: ”Det är bra, 

men publiken förstår det inte, det är bra, men… vanlig konventionalism är klädsammare! 

Rolf de Maré har för mig varit en utsökt samarbetare,  

liksom René Clair som fattar så snabbt.” 

!
”Rolf de Marés Svenska balett har fört de största diktarna, de modernaste målarna, de djärvaste 

musikerna tvärs genom världen - Svenska Baletten har hoppat jämfota över koreografins banaliteter. 

Den klarar det mycket bra. Den vill något nytt. -Den moderna baletten. det är Poesin, Måleriet, Musiken 

lika mycket som Dansen: Syntesen av det Andliga Livet idag. Svenska Baletten kan förakta alla 

förutfattade meningar, den lever i rymden och inte i tiden.  

För Svenska Baletten är målet alltid utgångspunkten. 

Svenska Baletten åberopar sig inte på någon. Den har morgondagens kärlek.  

 Svenska Baletten framkallar entusiasm och raseri: det vill säga den lever. 

Och förresten 

Leve Livet 

eller hur?”  65

!
!
Nedan ser vi några av textbilderna från La Danse i sitt ursprungliga utförande från 

originaltidskriften från 1924. Till vänster: ”Skaparnas sida” Namn på samarbetspartners från stora 

delar av Svenska Balettens produktion visas som grafisk bild. I mitten en hyllning till 

föreställningen Relâche där Picabia står för både text och bild. (Vi ser här även två kostymskisser 

till de underkläder som finns i akt två i Relâche.) Till höger: Picabias affisch för Svenska Balettens 

nyårsföreställning på Théâtre des Champs-Élysées 1924. På alla dessa bilder kan vi tydligt se hur 

stor betydelse det konstnärliga samarbetet hade för den Svenska Balettens produktioner.  

!
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För att knyta an teorin om syntesen inom den Svenska Baletten till Wagners 

Allkonstverksbegrepp innebar det allomslutande och genreupplösande konstverket för Wagner 

ett enande både mellan konst och politik, och mellan människa och verk. Det som är intressant i 

den här undersökningen är tolkningen av Allkonstverket som ett överskridande mellan 

konstnärliga genrer, vilket flitigt använts främst inom den moderna avantgardekonsten och likaså 

hos den Svenska Baletten. Relâche kan alltså i det hänseendet ses ses som ett Allkonstverk  då de 

här arbetade med ett upplösande av gränser mellan såväl genre, konstnär och publik. ”Idén om 

ett kollektivt konstverk utgör en central linje i den tradition som följer upp Wagners allkonstidé i 

den moderna konsten, såväl i form av konstnärliga grupperingar som av offentliga verk. — Det 

enda genomgående kännetecknet är kanske idén om en upplösning av skillnaderna mellan 

konstnär, konstverk och betraktare.”  66

!
Användandet av fulkultur 

Den Svenska Baletten var på flera sätt nyskapande genom att i sina verk orientera sig i oväntade, 

folkliga miljöer. De var väldigt tidiga med att använda sig av så kallad ”fulkultur”.  Nedan ses 

Picabias skiss på mellanridån i Relâche. (La Danse 1924) Ridån där orden var transparenta och 

flimrande belysta bakifrån skulle påminna om stadens nattliga neonljus. Inskriptionerna kan till 

viss del likna dagens grafittiväggar och var menade att vara provokativa: 

Här kan bland annat läsas 391; titeln på Picabias dadaistiska tidskrift, namnen på de 

medverkande i stora bokstäver, ”Leve Relâche”, ”Det finns de som föredrar baletten på Operan-

�44
  Much, ”Allkonstverket som modernt konstbegrepp”, www.sitemagazine.net/content/01-issues/7-9-10_2004/9-10_2004.pdf,1366

http://www.sitemagazine.net/content/01-issues/7-9-10_2004/9-10_2004.pdf


stackars satar” och ”Erik Satie är världens främste musiker”  och ”Jag föredrar en plats på Casino de 67

Paris istället för en i Akademien.”  68

Erik Satie, som hade sin bakgrund som bar- och varietépianist, inspirerades av det enkla och 

folkliga, i Relâche var musiken, precis som kläder och dekor inspirerad av stads- och klubbliv.  

Erik Satie ville med Relâche reta upp den goda smaken, han hade för avsikt att göra ett ”parisiskt 

verk om Paris” och använde Relâche som en grimaserande spegel  som visade en krets av ”falska 

rumpor uppkörda i falska kragar,”  och återanvände bland annat kända retsamma ramsor, 69

exempelvis Savez vous planter les choux,( i svenskan känd som Kan du sätta en potät?) . Han sökte 70

sig mot den icke-föreställande musiken, vilket var en reaktion mot den högromantik, däribland 
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Richard Wagner, vilken han avskydde. Han eftersträvade istället ren musik ”utan Sauerkraut” . 71

Satie ville chockera den goda smaken genom att presentera Relâche som oanständig. Genom att 

fylla partituret med för tiden mycket populära och vulgära slagdängor, associerade publiken 

musikens otvetydiga budskap .  72

”Musiken till Relâche? Där beskriver jag ”festprissar”. 

För det ändamålet har jag  begagnat populära melodier.  

Dessa melodier är starkt ”associativa”… Ja: mycket  

”associativa”. ”Speciella”, till och med… 

De ”ängsliga” - och andra ”moralister” - kommer att 

göra mig förebrådelser för dessa melodier. Med sådana  

människors åsikter behöver jag inte befatta mig… 

”Fårskallarna” kommer att utslunga sin bannstråle. 

Pah!… Jag tolererar bara en domare: publiken. Den 

känner igen dessa melodier och blir inte chockerad av att höra dem… 

Är inte det ”mänskligt”?…  

Jag vill varken få en hummer att rodna eller ett ägg. 

Må de som är rädda för dessa ”associationer” dra sig undan:… 

det skulle smärta mig att grumla deras upphöjda oskulds stilla och behagliga vatten… 

Jag är en alltför älskvärd natur för att vilja förorsaka dem obehag.”  73
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Ovan ser vi ovanstående översatta citat i original med Saties egen handstil från La Danse  1924. 

Här ser vi exempel på det retfulla och provokativa språkbruk som främst han och Picabia 

använde sig av då de ville reta etablissemanget och ”akademisterna”. Han ville här rikta sig till sin 

publik; ”festprissarna”, de som förstår staden, och ”det mänskliga”. Meningen som lyder ”Jag vill 

varken få en hummer att rodna eller ett ägg”  är en typisk dadaistmarkör av nonsens som både 

Picabia och Satie använde sig av. Nedan ser vi Picabias hyllning till sin kollega ur samma nummer 

av La Danse  från 1924, här hyllas Satie för sin fräschör i en tid då män är så mogna att de håller 

på att ruttna. Picabia och Satie tyckte om det omogna och barnsliga, och de tyckte om att leka 

och att retas. Picabia hyllar här främst Saties nyskapande musik vilken, som vi senare ska se lekte 

med främst atonalitet. 

Erik Satie är den ende som bibehåller sig ung,  

ung med modesti, ung med hela den entusiasm som ordet rymmer;  

ungdom och fräschör är så sällsynta i vår tid när alla är mogna män,  

till den grad mogna att de håller på att bli ruttna. 

—— 

Erik Satie har för mycket finess, han är för enkel,  

har för mycket av ”jag struntar i vilket” gentemot ”officialismen”  

för att de ska tycka om honom. 

Nåja, vi får se i fortsättningen, men jag är alldeles säker på att jag inte tar fel då jag säger: 

Erik Satie är en av de största nu levande kompositörerna. 

Han har ibland roat sig med att skriva för de idioter som hade djärvheten att säga, 

att han var oförmögen att komponera musik,  

det var kanhända en svaghet att besvära sig med en dementi, 

men jag tror att han helt enkelt roat sig på deras bekostnad 

med en vacker musikalisk reverens… 

Francis Picabia La Danse 1924 

!
!
!
!
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!
Striptease  

I Relâche/ Entr´acte ser vi även vissa gränsförskjutningar och eventuella utmaningar genom 

framställandet av kropparna på scenen och på filmduken. 

På bilden nedan ser vi skådespelaren Michel Simon i ett klipp från Entr´acte. I scenen innan ses 

en ballerina i tyllkjol (Ingrid Friis) filmad underifrån golvet. Då vi sedan får se henne framifrån 

ser vi att hon har skägg. Det  och överraskande och eventuellt provocerande med en dansös i 

skägg kan enligt Erik Näslund ses om en typisk dekonstruktion av en erotisk bild helt i Picabias 

anda.  I andra akten av Relâche förekommer ännu en kvinnogestalt med skägg, en sjuksköterska 74
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i kvinnokläder som bär en bår. Nedan ser vi vidare en scen från Relâche där dansarna och Kvinnan 

klär av sig sina salongsklädnader och istället visar sig i undersärkar respektive underklänning.  Vi 

ser även samma scen från Moses Pendletons uppsättning i New York 1979  och en bild på 75

Kvinnan; Edith von Bonsdorff  som lägger kavaljerernas avstrippade kläder i en skottkärra som 

hon sedan kör ut från scenen. Nedan Picabias skisser (ur La Danse 1924) på 

underklädeskostymerna. I mitten ser vi Jean Börlins motsvarande kostym, han var svartklädd med 

vita prickar, det vita i hans dress var speglar som bländade publiken. Den bländande 

spegeldressen var en del av de medel som påverkade publikens sinnen under föreställningen 

rent fysiskt, medan de vita motsvarande figurerna, männen i underkläder utmanade publiken 
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visuellt och eventuellt moraliskt. Svenska Baletten var tidig med avklädnad på scen och hade 

använt sig av detta redan tidigare i sin produktion. Främst måste här nämnas Jean Börlins 

”nakendräkt” i baletten Människan och hennes åtrå, L´Homme et son desir från 1922. Börlin tänjde 

här på vad en till synes naken erotiserad manskropp kunde göra på en scen. I Relâche måste 

själva avklädandandet ansetts radikalt då både kvinnan och männen klädde av sig på scenen, 

vilket ger en konnotation till  tanken om striptease och därmed klubbarna, staden och ”det 

mänskliga”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7 B. Iscensättning av rummet 

Relâche iscensattes bland annat genom stora förkampanjer i Hebertot och Marés olika tidskrifter,  

därpå inverkade Biljetten, som uppmanade besökaren att ta med sig solglasögon och vadd till 

öronen, affischer och annonser som välkomnade till föreställningen som inte är, med dansarna som 

inte dansar, dansarnas Salongsklädnad; det vill säga, de var klädda på samma sätt som den 

eleganta publiken och dansarna gjorde entré genom att stiga upp ur densamma. I tidskriften La 

Danse förekom reklam för bland annat klädskaparen Doucet som gjort Kvinnans klänning till 

föreställningen, samt allt skvaller och ryktesspridning inför premiären och den populära kvällen 

för generalrepetitionen. Föreställningen tog in känslan av staden i rummet med hjälp av billjus, 

och trafikbuller, neon och musik inspirerad av det monotona ljudet av motorer och ånglok. I 

mellanfilmen ingick stressad trafik, en upp-och nedvänd stad, en berg- och dalbana samt en 

kanon riktad och skjuten rakt mot publiken. Ryktet kring Relâche började spridas redan i juni  

1924, då Picabia skrev en artikel i Paris-Journal,  här avslöjades att han samarbetade med Erik 76

Satie, och att de tillsammans arbetade på en balett vid namn Relâche. Relâche är den term som 

används inom den franska teatern då en föreställning är tillfälligt stängd eller inställd, då står det 

”Relâche” i annonsen. Så annonserna för föreställningen Relâche, som av Picabia och Satie 

kallades Verket som inte är, var lika utmanande för publiken som föreställningen i sig.  77
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Ovan ses biljetten till föreställningen, publiken ombeds ta med solglas till ögonen och vadd till 

öronen då föreställningen visar sig innehålla både starka ljud och ljus. Nedan annons som 

välkomnar till ”den Inställda baletten med en cinematografisk mellanakt vid namn Mellanakt samt 

hundsvansen” Nedan ses även de salongsklädda dansarna mot de lysande ljusbrickorna. Den övre 

bilden är samma scen från Moses Pendletons uppsättning av Relâche med Joffrey Ballets i New 

York 1979,  även här är dansarna klädda i tidsenlig kvällsmundering. De starka lamporna i 78

bakgrunden var liksom det mesta i Relâche inspirerat av staden och stadslivet. Här skulle de 370 

lamporna vara billjus som blinkade i otakt med musiken. 

 

!
!
!
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7 C. De stora frågorna 

Begreppet och idén om Allkontverket var inte Wagners egen, utan var en del av en idétradition  

inom den tyska romantiken, dock aktualiserade han begreppet där liv och konst blir ett och där 

frågor om moral, filosofi och sanning kan sökas i en konstarternas gemensamma syntes.  79

”Allkonstverksbegreppet formades av en längtan, inte bara efter ett nytt förenande av 

konstarterna, utan också efter den förenade kultur för vilken den monumentala konsten stod som 

symbol. När Wagner övertog begreppet och använde det för att beskriva sina musikaliska dramer, 

så var det för att understryka att han ville att hans festivaler skulle bidra till formandet av ett nytt 

mänskligt samhälle.”  För Wagner var det totala konstverket en väg mot ett enat folk vilka skulle 80

växa av och genom konstverket.  

!
För Francis Picabia och Erik Satie var det snarare sprattet, retfullheten och skandalen som var 

det intressanta. Och i fallet Relâche; att ta konstuttrycket och dess möjligheter till det yttersta. 

Instantantenismen uppkom från början ur en kontrovers. Den här typen spratt och provokation 

inför öppen ridå och i medierna var ett vanligt trick bland framförallt dadaisterna: 

Instantantenismen var Picabias parodi på hur absurt det är att basera modernismen på ”det sista 

skriket”, vilket var en känga till, och del i, en uppgörelse med den tidigare dadaistkollegan André 

Breton, som istället blivit surrealist.  Picabia som såg Bretons nya -ism som en direkt 81

provokation började tillsammans med Satie under våren 1924 att förlöjliga Breton offentligt. Som 

svar buade Breton och hans krets ut Satie under premiären för Picassos balett Mercure till vilken 

Satie komponerat musiken. Surrealisterna avbröt föreställningen och ropade ”Ner med Satie!”  

Under hösten började Picabia skriva artiklar om sin ”nya konst som inte är konst” och i det sista 

numret av sitt dadaistmagasin 391 lanserar Picabia l´Instantannéisme, -ögonblicksismen, vilken 

kom att manifesteras i Relâche. I den rikliga förhandspubliciteten till Relâche uppmanades 

publiken komma till premiären med visselpipor och att ropa Ner med Satie! och Ner med Picabia! 

som en direkt blinkning till surrealisterna. Även ”klottret” på ridån i Relâche där det står Satie är 
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världens främste musiker! var en del i denna uppgörelse med Breton. Picabia ville med sin nya -ism 

leka med ögonblicket och hylla livet och han beskrev sitt verk bland annat så här: 

!
”Och vad skall jag nu säga om själva Relâche?  

Det är den eviga rörelsen, livet, det är det ögonblick då vi alla söker lyckan. 

Det är ljuset, rikedomen, lyxen, kärleken, långt från blygsamhetens hämningar, 

utan moral för dumskallarna, utan artisteri för snobbarna: 

Relâche, det är lika mycket alkohol och opium som sport, styrka och hälsa: 

det är baccarat eller matematik. 

Relâche det är de lyckligas optimism.  

Där ser ni en mycket vacker kvinna, en mycket vacker man,  

många vackra människor; bländande ljus, alltsammans utvecklar sig med en rörelse lika snabb och 

angenäm som den som kan transportera oss med trehundra hästkrafters styrka på de bästa vägarna 

kantade med träd, böjda av den illusion som hastigheten ger… 

——— 

Relâche är livet sådant jag älskar det, livet utan morgondag,  

dagens liv, allt för idag, ingenting för igår, ingenting för i morgon, billyktor, pärlhalsband, kvinnor, rykte, 

musik, lek, det genomskinligt klara vattnet,  

glädjen att skratta, se här Relâche.  

Relâche är rörelsen utan mål, inte framåt, inte bakåt, inte åt höger, inte åt vänster. Relâche är 

ögonblickets njutning, utan eftertanke. Varför tänka efter? Varför inte ruinera sig? Varför inte arbeta 48 

timmar i följd om det roar oss? Relâche råder er att leva livet, ty livet skall alltid vara längre i nöjets än i 

moralens, konstens, religionens eller de konventionella hänsynens skola.”  82

——— 

”Vad skall jag mer säga om Relache?  

Jag vill hellre tala om Jean Börlin, som skall dansa utan att försöka bli vare sig klassisk eller modern, 

men helt enkelt med glädje och elegans utan ansträngning.  

Ansträngning är något pinsamt, något fruktansvärt löjligt.” 

Francis Picabia La danse 1924 
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!
Picabia ville med sin -ism, genom Relâche manifestera det vackra i det ytliga och det tillfälliga, 

vilket på den punkten är det totalt motsatta mot Wagners projekt mot ett nytt och enat folk: 

”Detta är vad som gav konsten dess nödvändighet. Konstnärliga skapelser utan nödvändighet var 

å andra sidan ren lyx, och som sådana utgjorde de den verkliga konstens värsta fiende”  Och 83

konst utan nödvändighet var exakt det Picabia ville uppnå: ”Relache var ingen balett, inget drama, 

hade ingen röd tråd, den bara fanns. .. Syntesen av alla konstformer fick här sitt optimala uttryck. 

Öppenheten, bristen på form, simultanismen, pekar fram mot 1950-och 60-talens happenings där 

allt kunde hända och ställdes fram utan skenbar logisk ordning.”  Bengt Häger menar att Francis 84

Picabia och Erik Saties Relâche till stor del målat upp linjerna för kommande kulturyttringar: 

”Relâche förebådade mycket som skulle komma långt senare. Formeln togs upp omkring 1950 av 

John Cage och Merce Cunningham och av Rauchenberg, varma beundrare av Satie och allt vad 

han stod för. Också happeningen har rötter i Relâche - ytligt sett nonsens, men med 

sammanhängande — skeenden som i omsorgsfullt kalkylerad form, sträng fast oregelmässig, talar 

ett drömlikt, hermetiskt symbolspråk, vars individuella uttydningar hos varje åskådare är 

fullkomligt rätt. Joyces Finnegans wake (1939) och en del modernt måleri har liknande 

referensramar. För att inte tala om Saties musik, ”som en del av möblemanget”, som fick sin 

mäktigaste presentation i Relâche, har betytt för vår tids musikliv, ända in i det sedan 60-talet 

enormt växande flöde av Muzak som han nog kanske inte odelat skulle ha gillat.”  85

!
Lekfullheten och den respektlösa inställningen till livet och konsten i Relâche kan även på fler 

sätt ses som nyskapande och inspirerade för framtida konstskapare, bland annat påpekar Erik 

Näslund att det osammanhängande och lösryckta i både Relâche och Entr´acte påminner om  

Jean-Luc Godards inställning till sitt filmande: ”Varje film behöver en början, en mitt och ett slut, 

men inte nödvändigtvis i den ordningen.”  Andra ingredienser från Relâche som kan ha påverkat 86

den moderna konstmusiken och dansen med bland andra ovan nämnda Cage och Cunningham 

kan vara den Svenska Balettens grepp med att kulissen dansar istället för dansarna, att musiken 
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är tyst, att det finns rök, att det finns vatten och att folk klär av sig. John Cage framförde 

exempelvis verket 4.33, då han satt stilla vid sin flygel utan att röra tangenterna och publiken fick 

ta del av och förstå den tystnad som uppstod och pågick under exakt 4.33 minuter. 

!
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..och trots allt. LEVE LIVET. eller hur? 
Ovan ser vi en av Picabias ordlekar vilken visar hans 

inställnings till konsten och livet.

”Jag fördrar bu-rop istället för applåder” 
Självporträtt av Francis Picabia  

La Danse 1924



 

!
!
!
!
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Efter att ha varit död återuppstår Jean Börlins 
karaktär i Entr´acte. Han visar sig vara en trollkarl 

som stiger upp ur kistan och trollar bort hela 
begravningsföljet inklusive sig själv. 

Picabia hade ingen respekt för allvar, liv och död. 



7 D. Sinnespåverkan 

Det sätt på vilket upphovsmännen till Relâche och Entr´acte ville påverka publikens sinnen var 

genom att förstärka alla medel till max. Ljudet var bitvis outhärdligt högt och assymetriskt, ljuset 

bländande och blinkande och trafik, kanoner och en berg-och dalbana från filmduken lekte 

visuellt med åskådarnas sinnen.”Hela filmsekvensen försiggår till den trekantiga ångvisslan på ett 

framrusande lok, oljudet upprepas tills åhöraren nästan tappar andan.” Allt detta endast till 87

syfte att ge publiken en upplevelse av att leva i nuet och uppleva sina sinnens kapacitet. För att få 

en bild av publikens upplevelser av föreställningen visar jag några samtida kommentarer från 

framförallt pressen: ”Den kväll jag var där, tjöt publiken av munterhet och utstötte dessa alldeles 

speciella skrik som man kan höra från kittliga kvinnor och söndagsglada människor som åker 

berg- och dalbana. Vi upplevde den absoluta nya sensationen av att sitta stadigt i en fåtölj och 

samtidigt kastas ut i rymden som en granat.”  ”Därefter går ridån upp över en gnistrande och 88

förbryllande dekor som tycks vilja betona teaterkulisser genom att ge elektriciteten en huvudroll 

med massor av ljustallrikar som släcks och tänds.”  ”Dekoren bestod av en ofantlig skiva, på 89

vilken var fästade ett hundratal stora reflektorer som fullständigt bländade åskådarna. När 

ögonen väl vant sig vid ljuset, kunde man urskilja dansare i vita trikåer och höga hattar. —— en 

balett kan man ju inte beskriva med ord. Men jag vill i varje fall berätta,  att avslutningsvis körde 

Erik Satie och Francis Picabia runt scenen i en mycket liten bil (om jag minns rätt så var det en 

Citroën) under ilsket skränande från en stor del av de närvarande och under höga bifallsrop från 

de övriga.”  ”Tvärs genom allt detta förnims en musik som inte längre kan kallas musik, men 90

som är den nya musiken, något som ej går att mäta, något bestämt, ej hörbart, mycket hörbart, 

man förstår ingenting längre. Det kommer inte från orkestern, det är ovanför orkestern, det är på 

scenen — i salongen —under salongen — i dansösernas ben, i de elektriska lamporna, bakom 

strålkastarna —  —  Det är en ljusstark, elektrifierande och filmatisk musik. Det är mycket nytt, 

helt och hållet nytt, med otrolig lätthet och mycket säker linjeföring.”  91

!
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Wagner iscensatte sitt allkonstverk inte bara genom att uppföra ett Festspielhaus för sina egna 

storslagna dramer i Bayreuth. Han satte därmed även den tyska identiteten på kartan. Staden 

Bayreuth som innan Wagner tog den till sitt hjärta var en sömnig liten provinsstad, blev med 

Wagner den plats där den tyska identiteten, precis som Wagner önskat sig, kunde börja gro. Här 

kunde han förverkliga sin ”dröm om det ideala framförandet av Nibelungens ring.”  Med hjälp av 92

arkitekten Gottfried Semper och Ludvig II av Bayerns pengar  återuppstod här den antika 

amfiteatern på den modernaste av scener, och de planerade årliga Festspielen kunde ta vid från 

premiären av Nibelungens ring år 1876. Ljuset i Festspielhaus är dunkelt, det var vid dessa spel 

idén om att släcka ljuset i salongen först introducerades. Byggnaden är planerad för bästa sikt 

och akustik; ”Varje plats i Bayreuth är den bästa” sägs det, orkestern är gömd under scenen,  och 

The Bayreuth Sound är berömt för att vara ett av världens bästa.  Wagners Festspielshaus var 93

skapat för att maximalt påverka publikens sinnesstämning; Publikstolarna var placerade så att alla 

kunde se, lamporna släcktes så att all uppmärksamhet skulle riktas mot scenen, vilken såg ut som 

en lysande rektangel i mörkret.  ”Med diorama-teknik och elektricitet åstadkom han 94

häpnadsväckande effekter. Orkestern gömde han i en grotta under scenen så att ljudet tycktes 

komma ur intet. — I sin teater kunde Wagner mer än någon tidigare konstnär styra publikens 

hela varseblivning. Men målet var att styra mer än så. Kontrollen över sinnena skulle ge kontroll 

över tankarna.”  Wagner använde precis som Svenska Baletten sig av olika knep för att påverka 95

och vidga publikens sinnen, främst genom utformandet av lokalen, musiken och de olika 

sinnespåverkande medlen såsom spel med ljud, ljus och tid. ”Allkonstverket är konstverket som 

använder varje separat form av konst som medel för att skapa en samlad enhet, en totalitet som 

sluter sig kring alla betraktarens sinnen.”  96

!
Både Jean Börlin och Erik Satie ägnade sig åt atonalitet och med Relâche blev Satie på många sätt 

banbrytande, bland annat genom att vara den första som anpassade filmusiken till Entr´acte efter 
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dess rytm istället för dess rörelse: ”Den exakta överensstämmelse som vanligen krävs mellan dans 

och musik, är praktiskt omöjlig att uppnå mellan den mekaniska filmen och en levande orkester. 

Satie löste problemet i Entr´acte med en musik som inte försökte vara exakt till rörelserna, utan 

en självständig, parallellt löpande kommentar. Den bestod av ritoureller som upprepades, och det 

är ett under hur själva musiken skenbart ändrar atmosfär efter inverkan av de samtidiga 

bildförloppen.”  ”I Relâche satte Satie sambandet mellan musik och dans ur spel, i inledningen 97

av föreställningen utfördes dansen under tystnad och orkestern spelade då Kvinnan i 

föreställningen satt stilla på en stol och rökte på en cigarett. Under mellanfilmen Entr´acte 

komponerade han dessutom den första filmmusiken som ackompanjerade filmens rytm istället för 

själva handlingen, vilket gjorde att publiken utan distraktion kunde följa filmsekvensernas 

rytmik.”  Näslund menar att den estetik som utvecklades av senare modernister som Cage och 98

Cunningham inte vore möjlig utan Satie: ”Satie är på så många punkter en spjutspets mot 

framtiden. A-logiken, simultanismen, rörlighet/orörlighet till och utan musik, uppbrytningen av 

barriären scen-salong genom att låta medverkande göra entré från salongen.. man känner igen 

många av greppen från senare tiders dans, teater och performance.”  99

!
Den Svenska Balettens konstnärliga uttryck drog sig ut mot något större än skicklighet och 

tekniskt fulländad dans. Rummet i sig var ett konstverk, och i detta fall, fyllt av monotona starka 

ljud och ljus inspirerade av nuet och staden. Rörelserna i dansen, påverkade av rum, ljud, musik  

uttrycktes genom en symbolisk och expressionistisk scenkonst. Rolf de Maré formulerade det 

genom att försöka hitta ett annat ord för baletten än just balett: ”Vad jag har strävat efter att 

skapa är något som är mer än balett i den gamla stilen - att berätta en historia om det verkliga 

livet genom dans och mim, lika mycket som skådespelare i ett drama gör med ord, gester och 

scenisk aktion.”  Jean Börlin tolkade sitt konstnärsskap bland annat genom att påpeka att 100

”Baletten blir mer och mer expressiv. För några år sen var den bara dans. Nu tolkar den inte bara 

det moderna livet, utan även epoker i det förgångna och det karakteristiska i olika länder och 
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folkslag.”  På samma sätt som Satie ägnade Börlin sig åt atonalitet: ”Den gemensamma 101

nämnaren i denna rörelse för att ställa all rörelse på huvudet - var trots allt dansen. Men dans 

enligt en ny estetik: ”det fulas akademister” kallades Börlin och hans anhang av någon sann 

balettvän. Börlin kunde göra en förtjusande Chopiniana i tutu ér, men bara för att visa att han 

kunde. Vad han ville var något helt annat. Han gav dansen nya dimensioner, en plasticitet, en 

frihet i plastiken - den fria dansen. Han tog vid där bristen på teknik tvingat Duncan att göra halt, 

där venerationen för det akademiska hantverket blivit Fokin övermäktig. Börlin var den som totalt 

befriade sig i dansen, han både ägde fullt kunnande och vågade bortse från det.”  Den Svenska 102

Baletten var ett barn av sin tid och som en del av sin samtid, av modernismen och kanske främst  

av futurismen var de fascinerade av maskiner, motorer och de atonala rytmerna avspeglade i 

motorernas rytmik. Jean Börlins kropp och arytmik liknades likt tidens tanke om mekaniken 

ibland som en maskin:  

!
”Han stöder sig Whitmans stora hjärta som brister ut i en jättegrammofon, och rusar i famnen på bil- 

och flygplansarbetarna. de ställen i Paris där man dansar, är de stora boulevarderna, järnvägshallarna,  

Le Bourget, Vel-d´Hiv, Salle Wagram, racerbanan Linas Monthery.  

Där får affischer och högtalare en att glömma Dansakademins undervisning, ischiasen och tiden, takten 

och smaken, tillgjordheten och virtuositeten. När man glömt allt det, så har man där funnit rytmen, 

nutidens sköna rytm som innehåller de fem nya kontinenterna, disciplinen, jämvikten, hälsan, styrkan 

och snabbheten. ”  103

!
Jean Börlin gick bort vid blott 37 års ålder, ingen av hans koreografi finns bevarad, dansen han 

skapade finns nu endast som minnen i alla de projekt han var delaktig i, de blev allkonstverk, och 

som dessa lever de till viss del kvar genom partiturer, skisser och kulisser. Vi kan i Blaise 

Cendrars avskedstext till Jean Börlin se att de tillsammans planerade en föreställning fylld av den 

tidsenliga motorinspirationen planerad till en utomhusstadion med temat sport, detta hade 

kunnat bli Jean Börlins sista verk. I stället blev det Allkonstverket Relâche: 

!
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”Ack, Jean jag kommer aldrig få se dig skapa varken baletten Outre-Atlantique, den stora Foules 

démocratiques eller den där föreställningen Les Sports i det fria på en stadion, som vi så ofta talat om 

och till vilken vi redan hade funnit en hel magnifik orkester av bilhorn och flygplansmotorer, som vi 

gladde oss så mycket åt.”  104

 

Jean Börlin och Edith von Bonsdorff i salongskläder framför den starkt lysande och blinkande kulissen. 

!
!
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8. Diskussion  

Mitt syfte med den här uppsatsen var bland annat att ta del av,  förstå, analysera, rekonstruera och 

dokumentera det material jag hittade om Relâche, verket som inte är. Jag kom under arbetets gång 

att uppfatta ovanstående uttryck som en del i mitt projekt, då jag bokstavligen försökt ta del av 

något som inte längre är, där alla fragment blir försök till dokumentation och rekonstruktion av 

en helhet. Trots att verket bara visat sig i lösryckta stycken för mig, har jag lyckats få, vad jag tror, 

en ganska överensstämmande bild av verket. Dock är denna bild präglad av materialet, men då 

jag tycker mig tagit del av både samtida kritiker och åskådare, Picabias rikliga material om sin 

skapelse, partituret med någon slags handling samt delar av mer nutida re-makes tror jag att jag 

till viss del klarat mitt uppdrag och förhoppningsvis lyckats förmedla detta till läsaren. I 

uppsatsens inledning och syfte funderade jag över hur pass okänt fenomenet Svenska Baletten är  

och vad det eventuellt kan bero på. Under skrivandets gång tycker jag mig i alla fall till viss del 

kunna dementera detta påstående.  Som vi ser i materialöversikten och källförteckningen finns 

det en hel del material att ta av, och flera stora utställningar har skapats i Svenska Balettens 

namn. Dessutom befinner jag mig till vardags inte inom en danskontext. Dock, jag har inte 

drunknat i material, och det mesta kommer från ungefär samma källor, främst Bengt Häger och 

Erik Näslund, båda knutna till Dansmuseet i Stockholm. Här ser jag ett problem både med 

materialet och med min egen uppsats. Både Häger och Näslund står väldigt nära sitt material och 

vill, precis som jag, lyfta den Svenska Baletten utanför sin egen kontext, de hyllar ohämmat sitt 

material vilket jag också har en tendens att göra. Ett; för att jag från början var väldigt intresserad 

och ville veta mer och undrade varför ingen visste något om det här. Jag skulle till viss del säga att 

jag såg baletten ur ett slags underdogperspektiv där jag  genom min text ville visa dess storhet. 

Två; Jag har som sagt inte själv sett verket utan fått lita på mitt material.  Tre; materialet består till 

största delen av hyllningskörer, då det främst är dessa som tar sig an ämnet. Här räknar jag även 

in Svenska Balettens egna, och i uppsatsen ofta citerade La Danse med främst Picabias hyllningar 

till sitt eget verk. Dock visar jag här även upp motståndet i form av citat och karikatyrer ur den 

svenska samtida skvallerpressen, här är det andra tongångar som gäller. Detta, om hatet, 

smutskastningen och homofobin och dess påverkan på Baletten skulle jag gärna grävt ned mig 

djupare i, men då hade jag behövt skriva en helt annan uppsats. Dock tycker jag att det är viktigt 
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att nämna de hotfulla tendenser  som florerade för att vidga förståelsen över vad jag ser som 

något viktigt i historieskrivningen om Svenska Baletten.  

Jag har under skrivandets gång mer och mer börjat uppfatta Svenska Baletten som framförallt ett 

paraplybegrepp och ett sammanhang där avantgardistiska experiment kunde förverkligas genom 

samarbeten med intressanta och nyskapande konstnärer genom fascinationen för den moderna 

konsten och dess möjligheter. Dock måste det framhållas att det till stor del handlar om 

tillgången till ekonomiskt kapital. Här fanns det resurser att förverkliga storslagna drömmar, men 

också kontakter, intresse, talang och engagemang. Dardel stod för vägen in i konsten och alla 

kontakter, Maré för intresse, engagemang och kapital, Börlin för konstnärlig talang  och oerhört 

mycket arbete, och Hébertót för hanteringen av mediekoncernen samt som teaterdirektör. Till 

detta tillkom danskompaniet, de legendariska lokalerna, stora orkestrar och kända diregenter. Till 

denna kreativt öppna plattform bjöds de mest intressanta moderna konstnärerna in att delta och 

skapa under Svenska Balettens flagg. Pengarna öppnade upp dörren till ett smörgåsbord av den 

modernaste konstens alla uttryck som här fick blomstra under Svenska Balettens vingar och 

konstnärerna fick en verkstad att växa i där konsten blev till dans och dansen blev till konst.  

Den Svenska Baletten var alltså en  bas för kreativa idéer att frodas på. Var den en verkstad som 

skapade Allkonstverk? Ja det tycker jag. Dels skulle jag säga att Svenska Baletten i allmänhet och 

Relâche i synnerhet är fyllda av de allomslutande genreupplösande toner som utgör det Wagner 

kallade ett Allkonstverk. I helheten av både själva föreställningen Relâche och i hela den Svenska 

Balettens produktion i övrigt går det att se synteser och överskridanden både genrer och 

konstnärer emellan. För att påminna om min analys kan Relâche ur de fyra analyspunkerna ses 

som ett Allkonstverk i Wagnersk mening bland annat genom att verket är en syntes av dans och 

film, och skapat i ett samarbete mellan Francis Picabia, Erik Satie, Rene Clair och Jean Börlin. 

Dessa iscensatte rummet genom att låta miljön påminna om staden och nattlivet och musiken om 

de enkla barernas välkända melodier. Dansarna var klädda i samma slags kvällsmundering som 

publiken, vilka i annonser i förväg manats att vara delaktiga genom att vissla och skandera under 

föreställningen, samt att ta med sig vadd till öronen ifall ljudet blev för högt. Publiken fick under 

föreställningen även vara med om sinnesutmanande  starka ljus och atonala ljud och följa en 

berg-och dalbana via sin salongsfåtölj. Slutligen fick de via Picabias nonsens och spratt se en 
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liten bil köra runt på scenen, se slagord på ridån, dansöser med skägg och strippande dansare, 

samt undra över detta med hundsvansen som utlovats i förkampanjen.  

 Var den Svenska Baletten unik? Var de först med allt detta? Den Svenska Baletten var ett barn av 

sin tid och den typen av samarbeten och konstnärliga synteser de arbetade med var vanliga och 

väl förekommande under de kreativa åren mellan första och andra världskriget. De var del i en tid 

där konsten och dess möjligheter utmanades och undersöktes i många sammanhang och de 

konstnärer som samarbetade och deltog under de fem år baletten fanns var alla på ett eller annat 

sätt en del av avantgardet. Den Svenska Baletten var unik genom sin förmåga att se vad som var 

nytt och intressant och att knyta detta till sig, de hade kontakter och intressen inom den moderna 

konsten och dessutom hade de som nämnts ovan tillgång till enorma summor pengar, en 

hemmascen, ett helt danskompani och en koreograf som även var huvuddansare och uttolkare av 

verken.  Deras förutsättningar var alltså goda och de utnyttjade sin korta karriär väl genom att 

använda tiden och resurserna till max genom sina 24 urföreställningar på fem år. Den svenska 

baletten bad inte om ursäkt för sig, de tänkte nytt och ville framåt, de ville bryta konventioner 

och lämna de alltför mogna att ruttna bakom sig. En stor poäng var som Picabia påpekade 

Balettens ignorans över vad som förväntades av ett danskompani och deras förmåga att se 

utveckling och nyskapande framför det populära och slätstrukna. De ville testa sinnenas kapacitet 

och ge liv åt konsten, samtidigt som de provocerade och utmanade genom sin starka ovilja mot 

hyckleriet och all löjlig respekt för konsten och för allvaret. Jag har via detta arbete ämnat visa 

den storhet och det beundransvärda modernistiska projekt jag anser Svenska Baletten vara 

upphov till. Syftet med arbetet var att försöka förklara och analysera verket Relâche/ Entr´acte 

utifrån Richard Wagners begrepp om Allkonstverket. Jag gick via fyra punkter igenom 

analysmaterialet och fann att Relâche/Entr´acte uppfyller kriterierna för ett Allkonstverk, 

framförallt genom den helhet alla delar i detta experimentella projekt kom att bli. Baletterna blev 

till genom öppenheten och intresset för den moderna konsten och dess möjligheter och 

föreställningarna blev, precis som Jean Börlin önskade -levande konstverk.  

Så igen till frågan jag ställt mig; Är den Svenska Baletten ett alltför okänt fenomen inom den 

svenska kulturen? ÄR de så okända som jag trott? Jag anser att de fått oförtjänt lite 

uppmärksamhet då de under sin produktiva tid var extremt kreativa  och samarbetade med några 

av de största inom den då mest moderna konsten inom allt från måleri till avantgardistiskt 
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musikkomponerande. För att vara så pass involverade i en tid och en plats med så pass 

intressanta samarbetspartners  så tycker jag de förtjänar lite större plats i det svenska kulturlivets 

historieskrivning. Men jag har som sagt, genom att materialet inte är det rikaste, mest tagit del av  

alla hyllningar.  

!
!
!
!
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!
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!
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Ringskog Ferrada-Noli, Nicolas. ”Wagner Varsågod!” FOKUS 18:2013, 5/8-2013 !
Salong gränslöshet. Samtalskväll om allkonstverket utifrån Ylva Oglands konstnärsskap. 
Samtalsledare Carl-Johan Malmberg och Mårten Snickare, Bonniers konsthall 20150527 !
Sveriges radio, Stil i P1. ”Rolf de Maré- rik, gay och framsynt danspionjär”,  
27/10-08, 6/1-2012 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/51613?programid=2794 20151123 !
Wagner, Richard.The artwork of the future, (Das Kunstwerk der Zukunnft)1849  
http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/wagartfut.htm 20151123 !
West, Kim. ”Introduktion. Allkonstverket idag?” www.sitemagazine.net/content/01-issues/
7-9-10_2004/9-10_2004.pdf 20151123 !!!!!
Bildförteckning !
Sid1. Jean Börlin siktar med sitt gevär. Bild från inspelningen av Entr´acte. Bild tagen ur Bengt 
Hägers Ballets Suedois sid 262. !
Sid 18. Miniscenografier från Dansmuseet i Stockholm. Fotade av mig. 
Vänster sida, uppifrån och ned: Dansgille, Skating Rink, Världens skapelse, De fåviska jungfruna 
Höger sida, uppifrån och ned: Människan och hennes åtrå, Leksakslådan, Fågelhandlaren och Det 
sällsamma tornerspelet. !
Sid 22. Jean Börlin och Jenny Hasselqvist i De fåviska jungfruna. Bild tagen ur Erik Näslunds Rolf 
de Maré. Konstsamlare, Balettledare, Museiskapare sid 197. Carina Ari, Jean Börlin och Jenny 
Hasselquist i Jeux. Bild tagen ur Bengt Hägers Rolf de Marés Svenska Balett, 1947, 40 !
Sid 23. Jean Börlin i  Fågelhandlaren,(Auclair, Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde, 
28) Jean Cocteau bakom megafonen i Bröllopet vid Eiffeltornet (Häger, Rolf de Marés Svenska Balett, 
89) Jean Börlin i kostym av Léger i Skatingrink(Häger, Rolf de Marés Svenska Balett, 102) 
Bröllopet på Eiffeltornet (Häger, Ballets Suedois sid 138). !
Sid 24. Jean Börlin utför en sk Dervisch. Bild från Bengt Hägers Ballets Suedois, sid 113. 
Filmsekvens finns att se på Dansmuseet i Stockholm. !
Sid 26. Karikatyr från Fäderneslandet den 11 juli 1923. Bild tagen ur Fredrik Silverstolpes 
Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms Homosexuella 1860-1960. Uppslaget, sid 1. !
Sid 27. Två karikatyrer ur Fäderneslandet, tagna ur Näslunds Rolf de Maré. Konstsamlare, 
Balettledare, Museiskapare sid 225. Fotografi på Jean Börlins dräkt ur Människan och hennes åtrå 
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från 1921. Bilden tagen ur utställningskatalogen från Biblioteque-musée de l´Opéra Paris Garnier 
2014, med redaktör Mathias Auclair. Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde sid 90. !
Sid 28. Nils Dardels målning Bödeln eller Svenska balettens triumf från 1920,  tagen ur Näslunds 
Rolf de Maré. Konstsamlare, Balettledare, Museiskapare sid 221. !
Sid 29. Foton av omslag till magasinet Monsieur tagna ur Näslunds Rolf de Maré. Konstsamlare, 
Balettledare, Museiskapare sid 213 och 236. Fotot på omslaget av La Danse från 1921 taget av mig. 
Numret finns att ta del av på Kungliga Biblioteket i Stockholm. !
Sid 44. Tre uppslag från La Danse november/december 1924, Numret finns att ta del av i 
Dansmuseeets arkiv/ Study center i Stockholm. Bilder tagna av mig. !
Sid 45. Foton av Picabias skisser till ridån i Relâche, tagna ur La Danse november/december 1924, 
Numret finns att ta del av i Dansmuseeets arkiv/ Study center i Stockholm. Bilder tagna av mig. !
Sid 46. Bild på handskriven text av Erik Satie. Taget ur La Danse från 1924, Numret finns att ta del 
av i Dansmuseeets arkiv/ Study center i Stockholm. Bilden tagen av mig. !
Sid 48. Skådespelaren Michel Simon i klipp från Entr´acte, bild dock tagen ur Näslund, Rolf de 
Maré. Konstsamlare, Balettledare, Museiskapare sid 360. !
Sid 49. Tre kostymskisser av Picabia till Relâche. Tagna ur La Danse november/december 1924.  
Numret finns att ta del av i Dansmuseeets arkiv/ Study center i Stockholm. Bilder tagna av mig. 
Stora bilden från Moses Pendletons och Joffrey Ballets uppsättning av Relâche i New York 1979. 
Bilden tagen ur Auclairs Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde sid 48. !
Sid 50. Jean Börlin och Edith von Bonsdorff från ursprungsföreställningen Relâche 1924. Högra 
bilden tagen ur Auclairs Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde sid 113. Den vänstra från 
Hägers Ballets Suedois sid 273. !
Sid 51. Avklädning i den ursprungliga föreställningen Relâche 1924. Bilder tagna ur Hägers Ballets 
Suedois sid 272-73. Stora bilden tagen ur  Auclairs Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde 
sid 70. !
Sid 52. Biljetten till Relâche. Bild tagen ur Näslunds Rolf de Maré. Konstsamlare, Balettledare, 
Museiskapare sid 356. !
Sid 53. Annons inför Relâche. Bild tagen ur Näslunds Rolf de Maré. Konstsamlare, Balettledare, 
Museiskapare sid 356. !
Sid 54. Överst; scen ur Moses Pendletons och Joffrey Ballets uppsättning av Relâche i New York 
1979. Bild tagen ur Mathias Auclairs Les Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde sid 57. 
Den nedre bilden. Scen ur ursprungsföreställningen Relâche. Tagen ur Mathias Auclairs Les 
Ballets Suédois -Une compagnie d´avant-garde sid 35. 
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!
Sid 58. Del av ordbild av Picabia och självporträtt av densamme. Båda bilderna tagna ur La Danse 
november/december 1924. Numret finns att ta del av i Dansmuseeets arkiv/ Study center i 
Stockholm. Bilder tagna av mig. !
Sid 59. Jean Börlin vaknar från det döda. Klipp ur Entr´acte men bild tagen ur Näslunds Rolf de 
Maré. Konstsamlare, Balettledare, Museiskapare sid 360. !
Sid 64. Jean Börlin och Edith von Bonsdorff från ursprungsföreställningen Relâche 1924. Bild 
tagen från Hägers Ballets Suedois sid 249. !!
 !!!
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