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Recension: ”Porträtt i Paris” av
Christer Strömholm
Kultur • På Nationalmuseum i Stockholm har ”Porträtt i

Paris” med mästerfotografen Christer Strömholm nu

öppnat. Magdalena Ljung har sett en utställning som

väjer för det väntade, och ger liv åt en svunnen urban

epok.

ANNONS
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Konstutställning

Christer Strömholm

Porträtt i Paris

Nationalmuseum, Stockholm

Öppen till 8 januari 2023

Magdalena Ljung

 19:00 - 7 okt, 2022

Mitt för ingången till Christer Strömholm-utställningen på
Nationalmuseum står en pelare. På den syns ett
självporträtt, vänporträtt, ateljéinteriör och drömsyn, allt i
ett foto. Längst ner en stadig Strömholm med stor kamera,
klivande på hans axlar, fast på en stege, skulptören Liss
Eriksson och ovanför en skulptur med lyfta armar. Hela
vindlande pyramiden fångad i en spegel med barockram.
På andra sidan pelaren hänger fotografiet ”Lille Christer”,
som myntets baksida. En pojke, ej Strömholm själv,
begapar ett par nätstrumpsbeklädda ben omgivna av
byxben på en scen i Pigalle. Runt dessa två bilder från
1950-talets början vecklar det första rummet ut sig i
urbanitet, nattlig svärta och hastiga möten av evig
karaktär.
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Christer Strömholm ville egentligen bli målare. När han
under konstskoleåren snubblar över en kamera tar han
med sig en skolning i komposition, känslighet för ljuset
och en övertygelse om bilders djupare innehåll. Det är 50-
tal när han som trettioåring övergår till fotografiet och slår
sig ner i konstens huvudstad Paris. Personliga
erfarenheter i hans bagage är en far som begick självmord,
medlemskap i nationalsocialistiska partier, politisk
helomvändelse och tiden som frivillig soldat i Norge och
Finland. Extrema tillstånd, död, mänskliga relationers
komplexitet och tingens förborgade magi färgar hans
bildseende.

”Personliga erfarenheter i hans
bagage är en far som begick
självmord, medlemskap i
nationalsocialistiska partier, politisk
helomvändelse och tiden som
legosoldat i Norge och Finland.

Två sammanträffanden leder fram till att Strömholm
porträtterar så många kulturpersonligheter. En
bekantskap med journalisten Louis Wiznitzer vars listiga
förfarande möjliggjorde bildsatta reportage, och på 60-
talet korsade vägar med Pontus Hultén, Moderna museets
chef, som med självklar auktoritet befann sig i
avantgardets mitt. Inför besökarens blick radas de upp,
1900-talets storheter, målaren Fernand Léger strör
obrydd sina dyra dukar på golvet, mästaren Le Corbusier
står inpassad i ett arkitektoniskt perspektiv, Alberto
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Giacometti, Max Ernst, Man Ray… Och en kvinna,
skulptören Niki de Saint Phalle som bokstavligt och på
skämt armbågar sig fram bland killarna. Det skulle kunna
vara outhärdligt, alla dessa vita, medelålders män på
svartvita bilder, men istället tittar människorna tillbaka på
en, intensivt och inkännande, tills tidens avstånd upphör
och ett möte äger rum.

Strömmen av regelrätta porträtt varieras med bilder av
staden och dess puls, caféerna, kompisarna och
stämningarna på dygnets alla timmar. Vännerna från
Place Blanche är de enda som saknas, ett transsexuellt
nätverk Strömholm umgicks med i deras kvarter på 60-
talet. Denna stilbildande serie har inspirerat yngre
fotografer som Nan Goldin och Anders Petersen och gjort
att Strömholm jämförts med generationskamraten Diane
Arbus som sökte sig till liknande miljöer. Det händer dock
att en enda bildsvit överskuggar en konstnärs hela
livsverk. Här föll valet på att värna allt det andra. Snopet
men befriande när annat än det förväntade kan falla i
fokus.

ANNONS

Porträtt i Paris innehåller det den heter men är mer än så,
utställningens styrka ligger i att integrera de olika delarna
av Strömholms gärning och återuppliva en epok. En
fullständigt analog värld, så nära oss men nästan
medeltida i sin betoning av det platsspecifika och lokala,
med arbetssätt som frambringade oersättliga original och
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med det personliga mötet som i princip det enda vettiga
kommunikationssättet. Staden vid 1900-talets mitt med
dess mörker och ljus, gränder, slitna affischer och slutna
rum, allt parafraseras av utställningsarkitekturen och
inger en känsla av förtrolighet. Salarnas rytm minner även
om kamerans innanmäte, fotolådan som delar sin
etymologi just med rummet, en plats för tillblivelse.

”Han hade �örvisso fullt med uppdrag
och startade Fotoskolan i Stockholm
1962 men �öll också ur modet på 70-
talet vars unga saknade ett bredare
samhällsengagemang hos honom
och vände sig mot hans
machoattityder.

Strömholms status var länge omstridd. Han hade förvisso
fullt med uppdrag och startade Fotoskolan i Stockholm
1962 men föll också ur modet på 70-talet vars unga
saknade ett bredare samhällsengagemang hos honom och
vände sig mot hans machoattityder. Först på 80-talet fick
han ställa ut på de stora institutionerna och 1997, när
Strömholm var 79 år, belönades han med
Hasselbladpriset.
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Två rum på utställningen på Nationalmuseum är som
hjärtats kamrar. I det ena en rekonstruktion av
Strömholms luspanka hotelliv. Sakerna med vilka han
omdanade provisoriska boenden till hem, skrivmaskin,
pipor, tjuvkontakter och fotogenkök. I det andra som
ligger vägg i vägg presenteras grannen, poeten Paul
Andersson. Fotografierna skildrar en stram rockstjärna i
vit skjorta som snart tynar bort i drogmissbruk. Känd,
okänd, levande eller död. Det kunde ha varit du och jag,
och det är en sådan intimitet Porträtt i Paris förmedlar.

Läs mer i GP Kultur:

LÄS OCKSÅ: Konsthallen flyttar till Gamlestaden

LÄS OCKSÅ: Recension: ”Mörkrum/Svartklubb:
Göteborgs fotoscen 1985-95” på Hasselblad Center
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Anna Wahlgren, journalist och författare, mest känd för ”Barnaboken”,
1995. Bild: Janerik Henriksson/TT/TT NYHETSBYRÅN

1/1

Vi läste Anna Wahlgren från
pärm till pärm
Kultur • Journalisten och författaren Anna Wahlgren har

gått bort. Ingrid Bosseldal minns en gigant inom

barnuppfostranslitteratur som inte alltid hade rätt, men

som ofta väckte intressanta frågor.

ANNONS

TEXT: Ingrid Bosseldal

 10:48 - 8 okt, 2022

Någonstans har niobarnsmamman Anna Wahlgren skrivit
att det svåra inte är att bestämma sig för ett barn till. Det
svåra är att bestämma sig för att det senaste barnet ska
vara det sista.

Det där har jag tänkt på – och refererat till – i många år.
Och inte bara till det. Det finns mycket som jag med åren
kommit att tillskriva Anna Wahlgren, fritt återge och
öppet begrunda. Kanske inte så konstigt. När min äldsta
var liten, läste jag, som så många andra, ”Barnaboken”
från pärm till pärm. Inte bara en gång. Och så småningom
växte min doktorsavhandling fram ur frågorna som
”Barnaboken” väckte. Vad är ett barn? Vilken är barnens
plats i samhället? Hur rättfärdigar vi olika sätt att
uppfostra barn?

ANNONS

http://www.gp.se/av/Ingrid+Bosseldal
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Det obestridligt viktigaste i Anna Wahlgrens idé om
barnet är betydelsen av att vara behövd – och den avgrund
som lurar det barn som förvisas till en plats utanför
gemenskapen. Ska man förstå hennes uppmärksammade
ställningstagande i frågan om daghem, som hon tidigt var
starkt kritisk till, och kanske också ställningstaganden i en
del andra kontroversiella barnuppfostringsfrågor, måste
man se det i ljuset av den större kritiken av ett samhälle
som knoppat av barnen och skapat en barnvärld skild från
allt som skapar mening i ett liv. Det vill säga, enligt
Wahlgren, från det som innebär att man tillsammans med
andra bidrar till det gemensamma och har en funktion att
fylla. Alla behöver, skriver hon i ”Barnaboken”, betyda
något för andra och inför sig själv kunna säga: de andra
klarar sig sämre utan mig.

”När min äldsta var liten, läste jag,
som så många andra, ”Barnaboken”
från pärm till pärm.

Inom den så kallade nya barndomssociologin som
formulerades nästan samtidigt med att Wahlgren skrev
”Barnaboken” (1980-tal) varnades det för att bara se barn
som ännu ej vuxna och barndomen som en
transportsträcka mot vuxenlivet. I stället skulle barn
redan få början ges inflytande över sina egna liv, en röst i
skolan, på fritiden och i familjen. Deras vilja skulle aldrig
mer stå i skogen och växa. Deras vara var redan här.

När jag nu, i ljuset av Anna Wahlgrens död, återvänder till
”Barnaboken” och tänker på hur hon insisterar på
betydelsen av att vara behövd, ser jag att det nya
barndomsparadigmets kompetenta barn inte är
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Wahlgrens barn. Hon har inga problem med att barn är
barn och inte vuxna. I stället för att tala om barns
rättigheter talar hon, utan att riktigt uttrycka det så, om
allas våra skyldigheter. Att bara ha rättigheter, att till och
med få en hel barnvärld byggd åt sig, avskild från den
dagliga produktionen av nödvändigheter, är mer straff än
nåd, enligt Wahlgren.

ANNONS

Det är ord och inga visor. Övertygelse men få referenser.
Ingen, tror jag, eller åtminstone mycket få skulle våga
skriva så i dag, enkom baserat på reflektion och
förvissning. Jag tror det är därför jag fortfarande tycker
det är så uppfriskande. Wahlgren försöker inte övertrumfa
ett alternativt synsätt med referat till forskning eller
auktoriteter. Hon är bara alldeles övertygad, och tungt
vilande på sin niobarnserfarenhet. Det innebär inte att
hon har rätt. Men det innebär att hon öppnar, snarare än
stänger diskussionen.
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