
FOTOHISTORIA 

Den konstnarliga oskarpan
 
Av Par Rittsel 

I ngen epok i fotografins historia har fortalats Begreppet "konstnarstiden" myntades av den En typisk bild av HANS W ATZEK, ett gummi
sa mycket som konstnarstiden, en epok som svenske fotohistorikern Helmer Backstrom. Pa tryck i stort format. 

borjade ornkring 1890 och slutade forst langt in andra sprak talar man om pictorial ism eller 
pa InO-talet. Anda var det just sekelskiftets konstfotografi. Typiskt for konstnarstiden var maximal skarpa, alia graskalans nyanser och 
konstfotografi som frigjorde fotografin fran det de avancerade kopieringsmetoderna, adelforfa hogglansat bromidpapper. 
mekaniska avbildandet och etablerade fotogra randena, som gjorde att bilderna liknade gra Alit vad suddiga bromoljebilder hette blev 
fin som en sjalvstandig konstart. fiska blad dar fotografens manuella bearbet med ens passe, och har sa forblivit anda till vara 

ning var tydlig. dagar. 
Gummitryck och bromoljetryck var de vanli Ocksa de tongivande fotohistorikerna har

DET HAR AR DEN FORSTA artikeln i en gaste kopieringsmetoderna och softfokuseffek rackat ner pa konstnarstiden. Helmut Gerns
serie, som kommer att folja nittonbundratalets ter och grova pappersytor horde till sjalvklarhe heim och Fritz Kempe t ex sager bagge, med 
fotohistoria. PAR RITTSEL borjar serien med terna. nara nog identiska formuleringar, att det hela i 
att beratta om konstnarsperioden i borjan av Reaktionen mot alit detta kom gradvis med grund och botten var en total missuppfattning
1900-talet. En period da fotograferna arbetade fotografer som Paul Strand och Edward Wes av fotografins vasen eller funktioner. 
med oskarpa och avancerade kopieringsmetoder ton - eller Arne Wahlberg och Edvard Wei in Nu, flera generationer senare, borde vi kunna 
- alit fOr att efterlikna den "riktiga" grafiska der i Sverige. Nu var idealen helt motsatta: anlagga en generosare syn pa konstnarstiden.
konsten. 



Om inte annat sa har de gamla adelforfaran
dena kommit till heders igen . I USA och 
Kanada arbetar nya generationer av fotografer 
ofta med gummitryck och platina, i Frankrike 
far den gamla firman Fresson nya kunder till sin 
pigment process och har i Sverige har tom en 
gammal "ferntiotalist" som Lennart Olsson 
tagit upp gummitrycket. 

Det dar med "ren fotografisk teknik", som 
Ferdinand Flodin uttryckte det, eller "straight 
photography", ar inte langre sa heligt. 

AMATORERNAS
 
REVOLT
 

Det finns en mangd orsaker till konstnarstidens
 
genombrott. Frarnfor alit var den en arnatorer

nas revolt mot den da stagnerade yrkesfotogra

fin men ocksa mot "arnatorknappandet". Aven
 
om fotografin holl pa att bli var mans egendom,
 
sa var det har arnatorer med konstnarsambitio

ncr. De var dessutom oftast mycket valbargade
 
arnatorer, med en smula konstutbildning och
 
med tid och pengar att offra pa sin nya hobby.
 

Debatten om huruvida fotografi var konst 
hade pagatt sedan 1839 men under 1880-talet 
blev den akut. Den fotografi dessa bildade 
arnatorer motte var ganska graslig. 

Dels fanns det yrkesfotografernas dussinbil 
der: knivskarpa och hogglansadc kabinettskort, 
dar portrattkunderna trangdes med ihaliga 
pelare, balustrader av papier rnache och malade 
marmortra ppor . 

Dels fanns det en sentimental fotografisk 
salongskonst, som hade lanserats i England av 
Henry Peach Robinson och svensken Oscar 
Rejlander med deras hopklippta eller hopkopie
rade "tavlor" . Det gjordes arrangerade idyllbil
der - ocksa av en sada n genial portrattfotograf 
som Julia Margaret Cameron - av det mest 
srnaklosa och forkonstlade slag . Fotografin 
hade utvecklats tekniskt men hamnat i en 
konstnarlig stagnation. 

Revolten mot detta fick sitt forsta uttryck i en 
bok av Peter Henry Emerson, Naturalistic 
Photography f or Students of the Art fran 1889. 
Mot den hotorgsfotografi som frodades i sa
longerna stallde han ideer, harntade fran det 
naturalistiska och impressionistiska rnaleriet. 

Han havdade ocksa en mjuk oskarpa, ty sa 
sag det rnanskliga ogat naturen. Nagorlunda 
skarpt i mitten och oskarpare at kanterna. 

Men Emerson blev snabbt passerad av andra, 
som var beredda att ta till grovre medel an hans 
mjuka, ljusgra platinabilder . 

Pa Photographic Societys utstallning i Lon
don 1889 lanserade en overste Noverre bilder pa 
ett grovt grangat papper och aret darpa stallde 
den engelske Kodakchefen och godsagaren 
George Davids on ut "irnpressionistiska" bilder , 
gjorda med en halkarnera och kopierade pa 
grovt papper. 

Samtidigt hande samma saker i de tyskspra
kiga landerna . I Wiens kameraklubb var det 
frarnfor alit tre arnatorer som gick i spetsen. De 
stallde ut tillsammans under gruppnamnet 
Treklovcrn. Heinrich Kuhn blcv mest kand av 
de tre, bade som fotograf och skribent langt in 
pa trettiotalet ; Hugo Henneberg hade en bak
grund som naturvetare men framtradde ocksa 
som grafiker: Hans Watzek blev med tiden 
professor vid Konstakademien i Leipzig. 

Och i Frankrike dok samma tendenser upp . 
Frarnst gick bankiren och arnatoren Robert 
Demachy. Ar 1895 stallde han ut bilder i 
London, gjorda enligt en gammal, nyupptackt 
metod - gummitrycket. 

GUMMITRYCKET 
Med gummitrycket fick den nya rorelsens 

fotografer ett perfekt medel for sina syften. Oct 
hela ar ganska enkelt. .Man blandar en losning 
av gummi arabicum med kaliumdikromat och 
ett valfritt ftirgpigment, stryker ut losningen pa 
ett bra papper och kontaktkopierar, sedan 
skiktet torkat, under ett vanligt negativ . Fram
kallningen ar enklaste rnojliga: bilden laggs i 
vatten, dar de icke exponerade partierna skoljs 
bort. Kvar blir en bild med litet tonomf'ang och 
med fa detaljer - just sadan man ville ha den . 
Dessutom sag den ut som grafik snarare an 
fotografi. 

Treklovern i Wien utvecklade metoden och 
borjade gora kombinationstryck, alltsa flera 
kopieringar, pa samma papper sa att man till 
slut fick . teckning bade i hogdagrar och i 
skuggor. Nar man anda holl pa att "tonsepa
rera" bilder kom man raskt in pa att gora 
flerfargstryck och snart excellerade man i stora , 
inramade fargbilder pa utstallningarna. 

ROBERT DEMACHY skrapade garna negati
vet fOr att ge effekt av penseldrag. 

EN NY 
INTERNATlONAL 

De engelska konstfotograferna fann sig snart 
tvungna att larnna det konservativa Fotogra
fiska sallskapet. Ar 1892 bildade de The Linked 
Ring Brotherhood och borjade arrangera egna 
"sa longer" som alternativ till sallskapets arliga 
utstallning . Ocksa de utlandska broderna valdes 
in i The Linked Ring; tyskar, osterrikare, 
fransman och de nya stjarnorna i USA kring 
Alfred Stieglitz. han som startade en egen 
utbrytargrupp i New York 1902 kallad The 
Photo-Secession. 

Tva ar senare slog man sig samman i The 
International Society of Pictorial Photogra
phers med skotten J Craig Annan som ordfo
rande. Denna internationella krets av likasin
nade utgjorde karntruppen i den nya rorelsen . 



FOTOGRAFI 
SOM KONST 

Fotografin har alltid statt i ett underlage 
gentemot den traditionella konsten - ungcfar sa 
som jazzen alltid setts over axeln av "scriosa" 
musikalskare, Det mekaniska i avbildandet var 
en standig invandning. Robinson gjorde foto
montage pa sin tid for att fa status som 
konstnar. De nya konstfotograferna hanvisade 
till sina manuella kopieringsforfaranden som en 
legitimation . Med sagspan i skoljvattnet eller 
med en pensel kunde man battra pa gummitryc
ket, plocka bort detaljer, latta upp hogdagrar 
osv. Det var nastan som "handrnalat". 

Sadana argument aterkom ofta i debatten 
kring konstnarstiden . I dag kan vi se fotografin 
som en sjalvstandig konstart, som star sig bra 
utan nagra extra penseldrag. Konstnarstidcns 
argument ter sig dar for en srnula lojliga och det 
blir darfor latt att ocksa dorna ut resultatet som 
ohallbart, 

I sina stravanden att bli accepterade som 

HEINRICH KOHN gjorde den har bilden, ett 
gummitryck pa akvarellpapper, av sin van Alfred 
Stieglitz. 

riktiga konstnarer lade sig fotograferna mycket 
nara den samtida eller aldre konsten . I manga 
fall blev det rena pastischer, som Demachys 
versioner av Degas balettflickor. Ofta sag de 
mest insmickrande "konstfotografierna" precis 
ut som datidens sota salongsmalningar - som 
inte heller har accepterats av senare tiders 
kritiker. 

Men ser man bort fran det ytliga imitcrandct, 
srI finner man en hederlig, konstnarlig fotografi, 
jarnstalld med tidens ovriga konstyttringar. 
Heinrich Kuhn var inte en sarnre jugendkonst
nar an de osterrikiska jugendarkitekter, mobel
snickare och malare han var samtida med . 
Hugo Erfurth stod inte i nagon strykklass 
jarnfort med sina rnalande kornpisar, expressio
nisterna. De var samtida konstnarcr, med gc
mensarnma inspirationskallor och uttryckssatt. 

KONSTNARSTIDEN 
I SVERIGE 

De nya tongangarna nar Sverige ganska snabbt. 
Redan i Fotografisk Tidskrifts Arsbok 1890 
rapporterar Aron Jonason om Davidsons bilder 
pa Londonutstallningen. I Fotografisk Tid
skrift Ioljs sedan handelsefor loppet . Ar 1907 
introduceras gummitrycket av Gunnar Malm
berg. kemigraf och amatOrfotograf. De kom
mande aren beskriver och Iorevisar Johan 
Torell och Herman Hamnqvist forfarandet . 

Om de stora internationella utstallningarna i 
London, Paris, Berlin och Hamburg ges referat 
och kritiska omdornen. Den som laste Fotogra
fisk Tidskrift visste redan vid sekelskiftet en hel 
del om vad som var pa gang. 

Nu borjar hovfotografen och redaktoren Her
man Harnnqvist att trada fram, bade som 
talesman for de nya idealen och som en av de 
allra basta svenska konstfotograferna, i gott 
sallska p med John Hertzberg och Ferdinand 
Flodin bland yrkesfotograferna. 

Hamnqvist talar och skriver mycket om den 
nya konstnarligheten och kampen mot det 
garnla ateljeda rnrnct. Men han ar ocksa snar all 
varna for overdrifter och forsoker ga nagon 
medelvag mel Ian konstnarliga utsvavningar och 
portrattfotografisk lonsarnhet - atminstone i 
sina tal till kollegerna . 

Ar 1909 reser han i Tyskland och meter det 
expressionistiska maleriet och Hugo Erfurths 
fotografier och han sllir bakut. Han som alltid 
talat om skonhet och marta finner har "ab
norma" eller "ohederliga" konstnarer och 
"otacka, fula, alit behag saknande bilder". 

Det ar samma ar expressionisrnen sllir ige
nom i svenskt rnaleri. Hamnqvists roll som 
propagandist och teoretiker overtas sli sma
ningorn av Henry Buergel Goodwin, en sprak
forskare av tyskt ursprung som flyttat till 
Sverige, dar han borjat som arnatorfotograf 
men blir en ledande portrattfotograf i gulasch
baronernas tjugota I.' 

OLJETRYCKET 
SLAR IGENOM 

Ar 1905 fick "gummikluddarna" ett nytt kopie
ringsforfarandet oljetrycket. I stallet for gummi 
anvandes gelatin och Iargen lades pli efter 
framkallningen, da den ofargade gelatinbilden 
tog ernot oljefarg i de exponerade partierna och 
stone bort den i hogdagrarna . Med tiden 
utvecklades metoden till ell overforingssatt, dar 
den infargadc bilden pressades mot ell valfritt 
papper i en koppartryckspress. Med bromolje
forfarandet fick man en annu enklare metod . En 
vanlig brornsilverforstoring blektes varefter den 
fargades in med pensel och oljefarg, 

Nu var frihcten total. Med ran, studsande 
penselteknik kunde man helt styra svartan och 
bildens karaktar. Demachy i Frankrike gick i 
spetsen och av honom larde sig Goodwin och 
Ernest Florman den nya tekniken . 

Konstnarstiden blomstrade aren frarn till 
forsta varldskriget. Softfokusbilder, grovkor
niga gummitryck och bromoljetryck med ljus
dunkcl fordo fotografin in i konsthaJlarna och 
museerna. 

STAGNATION
 
OCH NY A VINDAR
 

Varje rorelse nar sin kulmen och glir i sui . Nar
 
"suddandct och kluddandet" pagick som bast/
 
varst (stryk det som ej onskas) kom reaktionen.
 
En av de forsta att hissa de nya signalerna var
 
Stieglitz sjalv. Omkring sig hade han en stor
 
skara av konstfotografer: Gertrude Ktisebier,
 
Eduard Steichen, Clarence H White, Joseph
 
Keiley osv men manga av dem larnnadc han
 



bakom sig, nar han pa rorelsens stora utstall
ning i en konstha ll i Boston 1910 visade enkl a, 
omanipulera de bilder fran New Yorks hamn . 

Hans tidskrift Camera Work . epokens basta, 
agnades mer oeh mer a t sam tida europeisk 
konst oeh mot slutet, 19 16-1 7, lanserad e S tieg
litz en Iotograf med en rak oeh ren f'o tografis k 

LEONARD MISONNE fran Belgien var en 
mastare pa naturbilder , ofta med inkopierade 
moln. 

tekn ik, Paul St rand. 
Th e Photo-Secession upplostes sa sma

ningom. I USA oeh i Tyskland utveeklades en 
stil utan de maler iska overdrifter na, en sti l som 
skulle leda frarn t ill det som kallade s "de n nya 
sakligheten" mot slute t av tju gotalet. 

N ar man slangde sina brom oljepenslar , skaf
fade nya ska rpteek na nde Tessar objektiv oeh 
avsvor sig konst narstidens idea l hade ma n anda 
kvar ma nga lardomar. Fotografin had e avancc-

Ett landskap i gummitr yck av broderna HOF
ME ISTER fran Hamburg - tungt och tyskt. 

ra t oeh erovrat nya ornraden . 
En erovring var den egna histor ien. Fotogra

fer fran svunna tider, som Ju lia Mar garet 
Cameron oeh Hill oeh A damson hade a terupp
tackts oeh tagits upp som Io re bilde r. Det va r 
fors ta ga ngen fotogra fin tog upp oeh Iarde av 
sin egen histori a . 

De rnanga kopieringsfo rfa ra ndc na - pig
men tpappe r i rnanga fargnya nser, gummi- oeh 
oljeforfa ra nden oeh eu otal bortglornda tekni
ker - hade givit fotograferna en hel palett av 
varierade uttrycksmedel. Den palett en finns till 
va rt f'orfogand e an i dag , det a r ba ra att 
upptacka den! 

S lutligen hade konst riarstiden frigjort foto
grafi n fran det meka niska avbilda ndet. Det var 
fri tt frarn for 1900-t alets experiment med 
fotornont age, sola risat ioner, Iotogra m , abstr ak
tioner osv. 

Det som hande kring sekelskiftct var inte 
bara en missu ppf'attn ing, ett avsteg eller en 
a terva ndsgra nd. Det var en period, sp rangfylld 
med konstnarl igt skapand e. Att mang a tram
pade over eventuell a granser oeh giek till 
overdrift, det hor till. Det ar sa med revoluti o
ncr , det ga r sa nar alia mojligheter oppnas . Om 
man inte lat er overdrifter ria skvmma hela 
periode n, finns dar Iysand e fotogra fi a tt finna. 
Fotogr afiska museet s komm ande ut stiillning av 
Backstr omsaml ingen ger en liten glimt av 
konstn a rstiden s rikedom. 


