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Rörelse i konsten och statisk energi 

DAN KARLHOLM 

När Cecilia var bara ett par månader gammal öppnade utställningen Rörelse 
i konsten på Moderna museet i Stockholm.1 Också museet var bara ett barn, 
tre år och det vi kallar sextiotalet hade egentligen inte börjat. Utställningen 
har länge betraktats som en milstolpe och något som förebådar vår egen 
samtid, som på så många sätt och i efterhand framstår som en direkt fort-
sättning på ”sextiotalet”. Det är lockande att här se en symbolisk begynnelse 
och institutionell bekräftelse på en sorts ny dynamisk konst och dito konst-
scen, som sedan bara intensifieras ytterligare och tämligen sömlöst löper rakt 
in i vår egen alltmer transnationellt digitaliserade konstvärld, där allt tycks 
underkastat lagen om evig rörelse, ständig förändring och snabb, ja till och 
med accelererande, expansion. Skälen till en sådan utveckling är förstås flera, 
från ökande avkastningskrav, fylligare och mer frekventa informationsflöden 
till en alltmer ohållbar konsumism med alla de kulturella koncentra-
tionssvårigheter och existentiella hot som vi har att hantera idag. Detta var 
nu inte meningen; tvärtom ville man bryta med den etablerade och ”statiska” 
samhällsordningen, inte etablera en ny ordning av tilltagande förändrings-
tvång. Jag tror dock att utställningen på sikt genererade något helt annat, på 
tvärs mot dess intentioner: en insikt om att det är den rörliga konsten som är 
statisk och den så kallade statiska som är rörlig.  

* 

I det korta förordet beskriver katalogredaktören, nyblivna museichefen och 
en av de huvudansvariga K. G. [Pontus] Hultén vad temat handlar om: 

Den kinetiska konsten har under 1900-talet utvecklats i många olika rikt-
ningar, tagit minst lika varierande former som den statiska konsten. Att an-

1 Utställningen öppnade på Stedelijk Museum i Amsterdam 10/3–17/4, visades på Moderna i Stockholm 
17/5–3/9 och därefter på Louisiana utanför Köpenhamn 22/9–29/10. Se Anna Lundström, ”Rörelse i 
konsten. En utställnings olika lager”, i Pontus Hultén och Moderna museet. De formativa åren, red. Anna 
Tellgren (Stockholm: Moderna museet, 2017), 67–93. 
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vända den fysiska rörelsen som uttrycksmedel ger en obundenhet som 
konsten länge eftersträvat.2 

Rörelse i konsten, 1961. Foto: Herbert Lindgren. Fg 9306. © Stockholms stadsmuseum. 

Meningen beskriver utställningen som ett svar på ett länge eftersträvat mål – 
att befria konsten. Exponeringen av verk skulle därmed kunna ses som ett 
försök att iscensätta och performativt realisera inte så mycket en fri och 
obunden konst, som en fri och obunden rörelse som konst i egen rätt. 
Referensen ”konsten” är dock inte entydig i katalogen utan leder till vissa 
motsättningar mellan vad som sägs och vad som faktiskt visas. 

Vad som fjättrat konsten i äldre tid sägs inte rent ut, men mellan raderna 
handlar det om konsttraditionen och konsthistorien, kanske också den 

2 Rörelse i konsten, Moderna museet, Stockholm 17 maj–3 september 1961, kat. (Stockholm: Moderna 
museet,1961), opag. Vidare referenser till katalogen görs utan noter hädanefter. 
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bildade borgerlighetens förväntningar på tavlor och skulpturer på gallerier 
och museer. Något man framför allt förknippar, strax efter mitten av 1900-
talet, med det föregående århundradet, då den offentliga konstinstitutionen 
med sina akademiska museer tar form. När arbetskommittén bakom Rörelse 
i konsten – förutom Hultén, även Carlo Derkert, Daniel Spoerri och Billy 
Klüver – ska legitimera sin befrielsekamp för konsten gentemot dess lång-
variga bundenhet, är det med avantgardet i början av 1900-talet som prak-
tiskt och historiskt exempel för ögonen, samtidigt som man också vädrar ett 
äldre, romantiskt konstideal om det uppbrutna och gränsöverskridande. För 
sextio år sedan, den sommar då utställningen visades, var exempelvis Marcel 
Duchamp, som ännu levde, en del av den aktualiserbara långa samtiden. Det 
tidiga avantgardet var då knappt kallnad historia, snarare en otillräckligt 
utnyttjad reservoar för den som var ”eager to re-assemble and redirect the 
history of avant-garde art”.3 

Högst upp på den höga katalogens sista sida innan en utvikningsbar his-
torik börjar finns en bild vid sidan av alla andra: Carl Fredrik Reuterswärds 
Mascot från 1961 – ett foto av en man i kostym fastbunden med rep vid en 
stol. Från denna förlaga göts också en skulptur i brons till utställningen (dock 
utan att listas bland dess verk) och ska enligt museets senare presentation ha 
varit ”ett lekfullt sabotage”, det vill säga av utställningens själva idé: ”Avsikten 
med Mascot var, enligt Reuterswärd, att i stället för att låta skulpturen röra 
sig uppväcka en rörelse i huvudet på betraktaren.”4 Ett utslag av självironi, 
således, men likväl en påminnelse om vad bildkonst som sådan är förmögen, 
att få oss att tänka och att röras. Att rörelsen är i oss.  

3 Orden gäller Pontus Hultén, enligt Patrik Andersson, ”Rörelse i konsten: the Art of Re-assemblage”, 
Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, vol. 78, no. 4, (2009): 178–192, 182. 
4 Moderna museet: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2011/06/14/50-ar-sedan-rorelse-i-
konsten/ (hämtad 2020-09-24) 
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Carl Fredrik Reuterswärd, Mascot för uställningen Rörelse i konsten, litografi på papper, 
1961. Moderna museet, MOM/2005/602. © Carl Fredrik Reuterswärd / Bildupphovsrätt 
2020. 

Utställningen visade prov på flera olika slags rörelser, framför allt två: fysisk 
– motoriserad eller via vindkraft – och suggererad rörelse. Det är onekligen
den första typen av rörelse som vi idag förknippar med Rörelse i konsten, som
med buller och bång slog ett slag för den konst – den bildkonst – som larmade 
och lät, knirkade och knarrade, svischade, susade och smällde. Rörelse i
(bild)konst betydde alltså ofta även ljud – det vill säga var en annan typ av
rörelse i form av ljudvågor. Exempel på den fysiska rörelsen var konst som
rörde sig (till synes) av sig själv, vad Hultén kallar ”konstmaskiner” och vars
historia återgår på automater från 1700-talet eller tidigare. Prov på fysisk
rörelsekonst är också den konst som låter sig beröras och aktiveras av
publiken. Dit hör exempelvis Duchamps Cykelhjulet (1913, rekonstruktion
1960) som återfinns på katalogens omslag, en vitmålad träpall med en på
sitsen monterad framgaffel på vilken ett upphöjt cykelhjul kan fås att snurra
om någon sätter fart på hjulet. En stillastående invitation till rörelse, en frus-
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en rörelse för betraktaren att tina upp med handen (eller bara i tanken, i före-
ställningen om ett förestående möjligt spinnande). 

Suggererad rörelse visar sig i så kallad op-konst, vars rent optiska retning-
ar för betraktaren oundvikligen leder till flimmereffekter och inte sällan ett 
lätt illamående. Affischen till utställningen av ”Diter Rot” (Dieter Roth), full 
av vita prickar/hål med oregelbundna förskjutningar exemplifierar denna typ 
av rörelse. I båda dessa fall av fysisk och suggererad rörelse är det fråga om 
olika nivåer av bokstavlig rörelse, där bildkonsten tidigare snarast handlat om 
bildlig rörelse, såväl genom att ha gestaltat skeenden i rummet som genom 
att appellera till känslor, rörelse i affektiv mening, som för övrigt inte är så 
metaforisk eller blott bildlig utan har sin bokstavliga dimension – om än på 
oss snarare än i verket. Att spricka upp i ett leende eller falla i gråt inför ett 
konstverk är att förändras fysiskt av verket i fråga.  

I katalogens tematik om rörelse i konsten ingår även gestaltad eller åter-
given rörelse, hos bland annat futuristerna och i Duchamps måleri. Den 
senare torde vara det mest pedagogiska exemplet på alla dessa typer av rör-
else, med sitt mogna måleri av kroppar i rörelse via delvis rörliga readymades 
till hans rotoreliefer från 1930-talet som snurrade med hjälp av en liten motor 
och därmed kan sägas aktivt producera rörelse, om än i en oföränderlig loop, 
om och om igen. I fallet rotorelieferna var det fråga om en kombination av 
fysisk och suggererad rörelse, då den mekaniskt snurrande skivans teckning 
medförde en pulserande rörelsesuggestion i djupplanet, som dock efter ett 
par sekunder upprepas på exakt samma sätt, igen och igen. För betraktaren 
finns inte mycket mer att göra än att konstatera faktum och att testa sin 
uthållighet. Finns det något mer fixerande statiskt än att titta på en skiva som 
snurrar runt runt? Hultén är medveten om att denna risk föreligger, att den 
rörliga konsten hotar bli besvärande monoton.  

Förutom den samtida konstnären Duchamp är det två yngre konstnärer 
som får störst utrymme på utställningen: Alexander Calder och Jean 
Tinguely.5 De står för en stilla humor, särskilt Calder, med sin handopererade 
cirkus, men även Tinguelys skulpturer, som till exempel kunde producera 
”teckningar” och inte sällan brakade samman (ibland avsiktligt), är 
skrattretande i sin aviga klumpighet. Pamela Lee skriver om Tinguely och 
”rörelserörelsen” som började i Paris vid mitten av 1950-talet.6 Vid sidan av 

5 Calder fick med 32 och Tinguely 27 verk vardera, Duchamp och Man Ray 10 var men den idag betydligt 
mindre kända israeliske konstnären Yaacov Agam fick med 12 verk.  
6 Pamela Lee, Chronophobia: On Time in the Art of the 1960s (Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 
2004). Rörelse i konsten föregicks av galleriutställningen Le Mouvement på Galerie Denise René i Paris 



BLICK, RÖRELSE, RÖST 

142 

uppskattningen av Tinguely tar hon även upp hur detta slags rörelsekonst 
ibland ter sig, ”how inanimate and stiff such objects appear, the very anti-
thesis of kinetic. How stilted and mannered. Dead even.”7 Hon analyserar 
även Tinguelys märkliga manifest ”Für Statik/For statics” från 1959, som 
visar att denne konstnär, som ofta framställs som en lekfull clown, var betyd-
ligt mer komplex, för att inte säga motsägelsefull:  

Everything moves continuously. Immobility does not exist. Don’t be subject 
to the influence of out-of-date concepts of time. Forget hours, seconds and 
minutes. Accept instability. LIVE IN TIME. BE STATIC – WITH MOVE-
MENT. […] Stop evoking movement and gesture. You are movement and 
gesture. Stop building cathedrals and pyramids which are doomed to fall into 
ruin. Live in the present; live once more in Time and by Time – for a won-
derful and absolute reality.8 

Igen: rörelsen är i oss. Men två år senare avstod han knappast från fram-
kallandet av rörelse och gester. Ytterligare några år senare skulle han även bidra 
till att skapa en katedral – utställningen Hon.9 Men huvudpoängen tycks vara 
att det statiska inte är statiskt, att allt är underkastat förändring, men att vissa 
saker blir ruinerade med tiden – ett annat och betydligt långsammare begrepp 
för rörelse i konsten. Även Tinguely återkallar här det som Hultén senare skulle 
komma att fetischisera: rörelsen som sådan som en yttring av rent liv eller 
”absolut verklighet”. De skruvade, utopiskt kryddade överdrifterna hör till 
manifestgenren, men iakttagelsen om att det statiska rör sig är viktig, dock 
främmande för teamet bakom Rörelse i konsten.  

Vad som verkligen ger upphov till känslan av statisk konst är inte statisk 
konst, utan en konstmaskin som inte är på eller inte fungerar. En sådan har 
ingen funktion, inget berättigande. Den är ju inte ens längre konst, bara en 
trasig eller icke-fungerande apparat – till skillnad från den till synes orörliga 
stenstoden eller oljemålningen, som i sin förmenta rigiditet likväl fortsätter 
att sända. Eller, som Klas Östergren träffande uttrycker det om en av de föga 
förtroendeingivande halvfigurerna ur romanen Renegater: han pågår … Det 

 
1955. Se Lundström, ”Rörelse i konsten”, 2017 och Andreas Gedin, Pontus Hultén, Hon & Moderna 
(Stockholm: Langenskiöld, 2016), 55–73. 
7 Lee, Chronophobia, 93. 
8 Lee, Chronophobia, 106.  
9 Året var 1966 och skulpturen skapades tillsammans med Niki de Saint Phalle och P. O. Ultvedt. Se 
Annika Öhrner, ”Niki de Saint Phalle Playing with the Feminine in the Male Factory: Hon – en katedral”, 
Stedelijk Studies, nr 7 (2018): 1–16. 
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gäller faktiskt all konst, all hel och fungerande bildkonst, bör kanske tilläggas 
– att den pågår.

* 

Vad Rörelse i konsten framför allt producerade (eller reproducerade med 
tanke på att detta inte var den första utställningen av rörelse i konsten),10 var 
inte, vill jag påstå, ett paradigm av frigörande rörelse, i samklang med det allt 
mer politiserade och lössläppta sextiotalet, utan kategorin ”statisk konst”. En 
analogi till detta är hur filmkameran skapade stillbilden eller hur digitala 
medier skapade, och därmed kan sägas föregå, kategorin analoga medier. 

Detta påstående går inte bara på tvärs mot utställarnas uttryckliga 
avsikter, där man retoriskt framhävde kontrasten mellan den nya rörelsen 
och den gamla statiskheten utan också mot eftervärldens bekräftelse av 
utställningen som banbrytare och milstolpe. ”Konsten är på väg att bli aktiv 
och dynamisk”, förkunnar Hultén i katalogen. ”Den lämnar de gamla 
formerna som hör samman med en statisk världsbild och ett samhälle som 
strävar efter stabilitet”. I sin iver att slå ett slag för det dynamiska beskriver 
Hultén & Co. ett samhälle som snarast liknar det antika Egypten eller någon 
forntida teokrati utan världsliga tidsbegrepp. Detta är mot bättre vetande, 
eller ren retorik. Vad var väl statiskt under modernitetens alla revolutioner 
och krig och skenande samhällsutveckling? Inte minst det kalla kriget gick in 
i en ny fas under utställningsperioden då de första betongblocken i Berlin-
muren kom på plats i augusti 1961. 

Och för att bara ta ett exempel på eftervärldens konklusion: 

Rörelse i konsten stämde precis med attityd- och värdeförskjutningar i tiden, 
med föreställningar om förändring, öppenhet, relativism, deltagande. 
Utställningen rymde inte bara nya utseenden, idéer och material utan tycktes 
också symbolisera en ny sensibilitet eller rentav livsstil. Än en gång var 
namnet en lyckträff. Det obestämda ”rörelse” hade ett slags imperativ appell 
som tycktes peka förbi den kinetiska konstens 1900-talshistoria, mot någon-
ting oavslutat och större. ”Rörelsen” i konsten, jovisst, men kanske handlade 
det ännu mer om att själva konsten befann sig i uppbrott och rörelse, ut i livet 
och in i framtiden.11 

10 Gedin, Pontus Hultén, Hon & Moderna, 104–110. 
11 Leif Nylén, Den öppna konsten: Happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra gräns-
överskridningar i det svenska 60-talet (Stockholm: SAK, 1998), 73.  
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Leif Nyléns hållning är lojal, affirmativ och i grunden romantisk, men slut-
reflektionen tål att vridas ett varv till. Kanske handlade alltså inte Rörelse i 
konsten om rörelse i konsten, bokstavligt talat (trots alla mobiler och sur-
rande apparater), det vill säga om skeenden på konstverkens nivå. Kanske 
handlade utställningen ytterst om att konsten som en singulariserad multi-
plicitet – näst intill liktydig med konstvärlden eller konstinstitutionen – 
befanns vara i stark förändring eller rörelse. En sådan tolkning gör dock alla 
dessa rörliga och i princip abstrakta verk på utställningen till representa-
tioner, i värsta fall metaforer eller allegorier, vilket torde avvika markant från 
utställarnas intentioner. Om det dessutom bokstavligen handlar om att 
konsten i institutionell mening var på väg ”ut i livet” (denna våta avant-
gardedröm) skulle det innebära att Rörelse i konsten blev synonym med 
rörelse ut ur eller bort från konsten. Något liknande är Hans Hayden inne på 
i sin betraktelse av utställningen. Utifrån en karakteristik av Allan Kaprows 
hållning skriver han: ”Skall man tala om en ’rörelse i konsten’ i detta 
sammanhang, handlar det inte om någon mekaniserad dynamism utan om 
en strävan att röra sig bortom och tränga utanför konstens och de olika 
mediernas etablerade ramar.”12 Men är inte också detta ett försök att göra 
utställningen mer intressant, relevant och än mer avantgardistisk genom att 
se förbi och igenom de konstverk som faktiskt fyllde den gamla excersissalen 
på Skeppsholmen sommaren 1961?  

Dessa retrospektiva läsningar är varken anakronistiska eller godtyckliga. 
Hultén bäddar för dem själv med sina delvis ambivalenta ord. Inte nog med 
att ”[k]onsten är på väg att bli aktiv och dynamisk […] Dessa konstens nya 
varelser lever i en avundsvärd frihet. De står utanför alla lagar och är obundna 
av alla system. De representerar en frihet som utan dem inte skulle existera”, 
skriver han i katalogen. Här upprättas alltså en skillnad mellan konsten och 
dess varelser. Utan konstverken, som väl ”konstens nya varelser” måste syfta 
på, skulle konstens frihet inte existera. Fast hur går det ihop med att de redan 
levde i ”en avundsvärd frihet”? De mer eller mindre nya konstverk varav 
utställningen fylldes beskrivs också som levande väsen eller ”varelser” som 
”står utanför alla lagar” (utom de fysikaliska, får vi förstå). Att ”[d]e 
representerar en frihet som utan dem inte skulle existera” måste väl betyda 
att de inte re-presenterar något alls utan är sin frihet, en frihet som de således 
både befinner sig i och skapar? 

 
12 Hans Hayden, ”Dubbel bindning. Moderna museet som plats för tolkning av samtid och historia”, i 
Historieboken: Om Moderna museet 1958–2008, red. Anna Tellgren (Stockholm: Moderna museet, 
2008), 189f. 
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Vidare: 

Denna konst representerar en ren anarki när den är som vackrast. Den är så 
vitt man kan se ett stycke rent liv som lyckats att slingra sig bortom ont och 
gott, rätt och fel, skönt och fult. Den är ett stycke ren existens, evigt förän-
derlig, som ingenting behöver betyda och inte syftar på någonting. Men man 
tar miste om man tror att den är ofarlig. Den är ett latent attentat mot etab-
lerad ordning. 

De kvasi-revolutionära blinkningarna mot anarki och ett ”attentat mot 
etablerad ordning” framstår som ett försök från museichefen att spela på en 
nymornad tidsanda av uppbrott.13 Rent konkret är det som sägs innan 
intressantare; att vad som faktiskt manifesteras på utställningen är ”rent liv” 
och ”ren” föränderlig ”existens” snarare än materiella konstverk som ut-
trycker en sådan idé eller skildrar något sådant. Detta torde antyda att verken 
eller varelserna inte är huvudsak på utställningen utan blotta prov på livets 
egen energi och dynamik.  

Den osuggestiva, rent deskriptiva titeln är ett mysterium i sig. Teman för 
konstutställningar brukar inte referera till sig själva som konst och namnet 
blir här en metatitel om kopplingen mellan rörelse och ”konsten”, det vill 
säga konst i största allmänhet.14 Utställningen hette inte Konst i rörelse, vilket 
skulle ha varit mer korrekt utifrån allt som rörde på sig och lät. Rörelse ”i” 
konsten underbygger en förväntan om att vi ska upptäcka att det finns en 
latent rörelse hos eller i det vi kallar konst, ja i all konst och nog är det det 
som utställningen sätter fingret på; att statisk konst inte är statisk utan också 
den ”liksom i rörelse” för att parafrasera Nylén.15 Och för att åberopa 
Tinguelys tidigare formulerade manifest: allt, inklusive konst, är utsatt för 
kontinuerlig förändring, låt vara ofta extremt långsam och därmed osynlig 
för blotta ögat. Med Reuterswärd kan vi också säga att rörelsen til syvende og 
sidst är i oss. Två fundamentala förhållanden: allt är i rörelse, alltid, samt 
rörelsen är ”i” eller upplevs av oss. Bokstavligen rörliga konstverk, däremot, 
är något annat och mindre omfattande, som vi måste bortse från för att 
komma åt den djupare relationen mellan rörelse och konst. 

13 Patrik Andersson tar dock Hulténs anarkism på allvar, och pekar på intryck från bland andra Max 
Stirner. Andersson, ”Rörelse i konsten”, 186f. 
14 Den holländska titeln på utställningen på Stedelijk var befriad från denna metareferens: Bewogen 
Beweging, ungefär Rörlig rörelse.  
15 ”Allt var liksom i rörelse” är Nyléns text till en tillbakablickande låt av Blå tåget från 1998.  
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* 

Till sist. Marcel Duchamps snurrande rotoreliefer fascinerar uppenbarligen 
Hultén som få andra verk genom att glänta på dörren till framtiden: ”De är 
massproducerade konstverk som låter oss ana att den moderna konsten en 
gång ’kommer att finna sin Gutenberg’ som visar oss möjligheter att sprida 
bilder på ett lika perfekt sätt som man sprider ord sen 500 år.” Detta var högst 
förutseende. Mot slutet av århundradet hade Gutenbergs uppfinning inte 
bara fått sin like, utan överträffats av den digitala revolutionen som möjlig-
gjorde att text, bild och film kunde spridas på ett tekniskt sett ”perfekt sätt” – 
dock till priset av avsevärd energiförbrukning som i längden utgör ett hot 
mot allas vår ovannämnda frihet och existens. Om Rörelse i konsten 1961 
mest genererades av betraktarens interaktiva rörelser, av rörelsesuggestioner 
från orörliga bilder, av vinddrag eller små eldrivna motorer, så har utveck-
lingen sedan dess kommit att besanna Hulténs slutkläm om denna konst som 
ett icke ofarligt ”latent attentat mot etablerad ordning” – dock inte så mycket 
samhällspolitiskt som ekologiskt. Vi står idag inför den ofantliga utmaningen 
att minska planetens energiförbrukning (och omfördela den), för att 
återvinna ett stabilt i bemärkelsen hållbart samhälle som vi även kan kalla 
statiskt om vi är överens om att det statiska har sin energi och sin rörelse. De 
mekaniska konstmaskiner som ”talar till oss och berättar för oss vilka vi är” 
säger idag att vi är och har varit ohållbara varelser, i långt högre utsträckning 
än de knakande mackapärerna och fragila mobilerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




