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ARTEMISIA GENTILESCHIS MÅLNING
Jag valde en bild av Artemisia Gentileschi (1593-1653) med samma motiv, ”Judit skär huvudet av Holofernes”,
som den förelagda målningen av Caravaggio. Gentileschis bild, nu i Uffizierna, är målad omkring 1620. En
tidigare version från 1612 finns i Neapel, Caravaggios bild är från 1600-talets första decennium.
Min motivering till valet:
Kompositionen visar en våldsam kraft. Holofernes försöker vrida sig från sängen med höger ben, Judit skär åt
andra hållet och håller fast huvudet med svärdet. Slavinnan håller mannen fast. Våldet är tydligt, kvinnorna har
fattat ett beslut, slavinnan är delaktig. Judit är mogen, stark och verkar van vid slakt. Blodet har sprutat högt
upp på Judits armar, klänning och bröst och även på slavinnan.

Jag har tidigare ägnat intresse åt tidigmoderna kvinnliga konstnärer och fick nu tillfället att koppla Artemisia
Gentileschis konstnärskap och våldtäktsrättegången mot hennes fars kollega Agostino Tassi (1611) till den
aktuella debatten #metoo genom hennes målning av Judit, Abra och Holofernes.
Bild hämtad från https://commons.wikimedia.org/wiki/ (förkortad länk)
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EKFRAS: TRE DIKTER

I
Jag tvekade inte.
jag är änkan Judit
jag sköter mitt hus
ensam
med kraft sköter jag egendomen
övervakar allt
jag har skördat, tröskat
med slagan höjd
ryckt, brutit och skäktat linet
sköljt tunga sängomhängen
i iskallt vatten vid klappbryggan
slaktat
med kniven höjd
nyss sjöng jag om dem
som hotade bränna, hugga
krossa våra nyfödda
våldta
Jag också!
med list som min stamfar
med Ester och Jael bakom mig
med våld och svärd
med noga uttänkt plan
med Abra vid min sida
färgades sängen av hans blod
Jag gjorde det!
Och allt folket sade: ”Amen, amen.”
jag gjorde det,
beslutsam,
blod på mitt bröst,
lakanet rykande rött
jag gjorde det
och allt folket sade: ”amen, amen”
allt folket sade: ”amen, amen.”
allt folket sade: ”amen, amen”
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II
Jag också.
jag är Artemisia Gentileschi
jag har varit med
jag också
rätten var inte på min sida,
inte samhället
Efter tre minuter var han borta
tillfredsställd.
Jag är kvar.
Mitt liv fortsätter.
Andra kvinnor,
de som misshandlas, utsätts för våld,
i hemmet, i förvärvslivet,
de som tigger, svälter,
missbrukar, utnyttjas
säger:
När inget annat återstår
inget annat
än list och svärdet –
låt då våldet vända åter.
Om inte hans tanke givits makten
låt hjärnan skiljas från våldets hjärta.
förrådd:
han ryckte åt sig
mina verktyg,
pensel, palett,
skar sönder
tog med våld mitt liv
för sitt behov
Jag har också varit med.
Berättar för er som ser.
Jag också.

Lars Magnusson - ekfras

Sida 4 av 8

III
Utkast till figurdikt 1
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REFLEKTIONER ÖVER KOMPONERANDET AV MIN TEXT
Min första inre bild av uppgiften var orden: ”jag också”, rinnande som blodsdroppar ner i en sjö av blod i ett
figurativt gestaltande av texten. Jag experimenterade med olika bildmotiv och olika textmotiv. Samtidigt skrev
jag på temat ”jag också” i två parallella spår: ett om Judit som hon gestaltas i apokryferna och ett om Artemisia
Gentileschi utifrån hennes liv som det beskrivs i litteraturen om henne. Det blev två sätt att tolka ett konstverk:
en analys av det synliga och en analys av vad som möjligen kan ligga bakom.
För delen om Judit läste jag om den apokryfiska ”Judits bok”, i Bibel 2000, i 1917 års översättning samt i
valda delar av Gustav Vasas och Karl XII:s versioner. (För att belägga slavinnans namn, Abra (som egentligen
betyder ”tjänarinna”) och för att få språklig stimulans.) Jag hade också inre bilder av styrkan hos alla kvinnor
som utfört tungt arbete i hushållen genom tiderna. Kvinnor har sannerligen inte saknat muskelstyrka men har
oftast berövats makt att använda den i männens samhälle. Jag tog också fasta på Judits två sånger, eller böner, i
bibelboken och på anspelningarna på Jakobs söners handlande mot dem som våldtagit deras syster Dina. (1
Mos 34). Jag hamnade också i berättelsen om Debora i Domarboken och Jaels mord på Sisera. (Dom 4-5) samt
i Esters bok.
Texten om Gentileschi utgick från dagens debatt om övergrepp mot kvinnor i samhället. Jag använde källorna
om våldtäkten mot henne och rättegången mot förövaren Tassi, hennes fars konstnärskollega. Tassi våldförde
sig på Artemisia i hennes ateljé 1611.Kvinnan som var hennes förkläde (och eventuellt i maskopi med Tassi)
flydde och lämnade henne utan skydd och utan vittne. Tassi stämdes av hennes far 1612 och dottern förhördes
under tortyr av domarna. Förövaren dömdes samma år till fem års straffarbete eller förvisning från Rom. Han
valde förvisning. En våldtäkt i hemmet ansågs vara mer en förbrytelse mot faderns heder än mot
våldtäktoffrets. Mer om mina tankar om Artemisias val av motiv och källhänvisningar finns längst ner i
dokumentet.
De båda dikterna innehöll i utkasten många uppräkningar och variationer av varje tanke med
gammaltestamentlig parallellism som medel. Interpunktionen var sparsam och jag använde enbart gemener,
radskiften och radmellanrum fick bidra till rytmen. Texterna har nu redigerats flertalet gånger med strykningar,
förenklingar och förtydligande av rytm. Jag har satt versaler, punkter och kommatecken för förståelsens skull.
Stroferna behöver nu ligga en längre tid innan nästa redigerings- och kondesationsfas kan börja.
De figurativa försöken finns längre ner i dokumentet.
Förutom bilden med samma motiv från 1612 finns ytterligare tre målningar av Artemisa Gentileschi
föreställande Judit och tjänarinnan med Holofernes huvud. Målningar av andra kvinnor i utsatt eller heroisk
position: Jael dödar Sisera, Susanna och de Äldste (tre versioner) , Lucretia begår självmord, Tarquinius våldtar
Lucretia. David och Batseba (tre versioner), Cleopatra med ormen (två versioner), Corsica och satyren, Ester
inför Ahasverus.
Motiven var visserligen allmänna under epoken och en del var också beställningar så jag löper risken och tar
den, att lägga in konstnärens liv i målningarna. I förteckningen över hennes fader Orazios verk förekommer av
dessa motiv bara Judit.
Litteratur och inspiration:
Källor förutom Bibeln:
• Orazio and Artemisia Gentileschi av Keith Christiansen och Judith W. Mann, The Metropolitan Museum of Art, New
York; Yale University Press. 2001.
Finns för nedladdning på: http://libmma.contentdm.oclc.org/utils/getdownloaditem/collection/ (förkortad länk)
Boken har också utdrag från domstolsprotokoll.
• Wikimedia Commons, bilder av Gentileschi och Caravaggio.
•
• Ekfras som poetiskt modus, av Mats Jansson, ”Nordisk poesi, Tidsskrift for lyrikkforskning, årg 1, nr 1-2016, s. 51-71”
https://www.idunn.no/file/pdf/66916152/ekfras_som_poetiskt_modus.pdf
• Figurdikten som barock blandkonst, ”Lars Burman, Lyrikvännen 4:1991”
https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/FigurdiktenSomBarockBlandkonst.html
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FLER UTKAST TILL FIGURDIKT
Försöken fortsätter när tid finns.

2

Hela texten som bakgrund, refrängen som skärsår.

3

Refrängen som bakgrund (blodstänk) med fragment av dikten framför

4

Refrängen i rött mot grå bakgrund
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BILDER TILL JÄMFÖRELSE

Förelagd bild:
Caravaggio
1571-1610
Judit skär huvudet av
Holofernes, ca 1600
https://en.wikipedia.org/wiki/

Orazio Gentileschi
1563-1639
(Artemisias far)
Judit och tjänarinnan med
Holofernes huvud, ca 1621
https://
commons.wikimedia.org/
wiki/
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