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Inledning  
 

Syfte och frågeställningar      

Jag har för avsikt att skriva om den tjeckiska art nouveau konstnären Alphonse Mucha och i 

synnerhet en av hans dekorativa pannåer, Rêverie. Min frågeställning är huruvida man kan finna 

någon influens från Alphonse Mucha hos samtida illustratörer? Har han på något sätt påverkat 

kommande illustratörer? I så fall hur? Uppsatsen syftar till att försöka finna tydliga exempel samt 

analysera och jämföra dessa med Muchas konstverk. Därför har jag lagt särskild vikt vid egna 

tolkningar av bilderna. Det blir intressant att studera hur mycket av Alphonse Muchas 

konstnärsstil som finns kvar i vår tids visuella kultur. Eftersom ämnet förutsätter en del egna 

tolkningar ska jag försöka finna en personlig slutsats runt detta.  
 

Motivering av ämnesval  

När jag såg Alphonse Muchas utställning på Dansmuseet i Stockholm blev jag fascinerad av 

denna mångsidiga konstnär. Han var bland de första konstnärerna som skapade konstverk i 

marknadsföringssyfte men som också utvecklade illustratörsyrket. Jag valde att skriva om honom 

utifrån min frågeställning på grund av att ingen har tidigare angripit detta ämne utifrån denna 

synvinkel. Det kommer att bli spännande att jämföra verken med ett par illustrationer från vår tid. 

Mina förväntningar kring uppsatsen är att kunna ge en klar och tydlig bild av Muchas ytterst 

personliga stil samt exempel på illustrationer som innehåller en tydlig influens. 
  

Metod  

I denna uppsats kommer jag att behandla Alphonse Muchas konstnärliga stil genom att studera 

och analysera en av hans dekorativa affischer, Rêverie, som jag sedan kommer att jämföra med 

ett verk av en samtida illustratör. Jag kommer också att ta upp flera illustrationer av samtida 

illustratörer och försöka hitta paralleller till Muchas verk. Jag tänkte börja min uppsats med en 

historisk översikt om art nouveau och en beskrivning av Alphonse Muchas liv och konstnärskap 

eftersom det är relevant för min uppsats, och utifrån detta studera tre samtida illustratörer för att 

hitta influenser från Mucha.  
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Forskningsläge  

Jag har inte hittat någonting dokumenterat om just detta ämne från denna synvinkel, men däremot 

finns det en mängd material om både Alphonse Muchas liv samt hans konstnärskap att ta del av. 

Det finns även oerhört mycket skrivet om art nouveau. Om samtida illustratörer som har 

influerats var materialet till en början begränsat, men efter att ha bläddrat i några designtidningar 

fann jag några utgångspunkter. Eftersom jag inte har hittat några vetenskapliga texter kring detta 

ämne kommer mina egna tolkningar och slutsatser utgöra en betydelsefull del av min uppsats.     

 

Material  

De huvudsakliga materialen för denna uppsats kommer att utgöras av böcker om Alphonse 

Muchas liv och konstverk. Alphonse Mucha: i virvlarna av art nouveau1 innehåller en hel del 

fakta om hans liv och många av hans verk. Det fanns även mycket material att hämta från 

Kungliga Biblioteket som hade ett stort utbud av böcker om art nouveau. Dessa har jag haft stor 

användning av. Jag har även tagit del av ett stort antal design- och konsttidningar som är 

relevanta för min uppsats, och i synnerhet en artikel i en av designtidningarna: Illustrations. 

Erotic Dragon, Computer arts projects2 som handlar om en av illustratörerna jag ska skriva om. 

Genom designtidningarna har jag också hittat en del relevanta bilder och illustratörer som jag ska 

ta upp i min uppsats. Jag har även hittat en stor del information på Internet, där en mängd olika 

personliga, som till exempel intervjuer, såväl som vetenskapliga texter finns att tillgå. 

Information om de tre illustratörerna jag ska skriva om finns till större del på Internet. Deras 

personliga hemsidor där de presenterar sina verk och sin bakgrund har jag haft stor nytta av.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Sarah Muhca, Alphonse Mucha, I virvlarna av art nouveau, 2006. sid. 11 
2 Computer arts projects. 2006. Illustrations. Erotic Dragon. Sid. 71 
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Presentation av konstnärerna 
 

Art nouveau rörelsen  
För att skapa en större förståelse för art nouveau som konststil, börjar jag med att beskriva 

Alphonse Muchas konstverk samt illustrationerna som jag ska analysera. 

Art nouveau rörelsen uppstod under tidig 1890-tal och utmärkte sig främst i 

europeiska städer som Paris, Bryssel, Prag och Wien. Art nouveau är en ytterst dekorativ konststil 

vars mest typiska grunddrag utgörs av stilistisk ornamentik, virvlande, kurviga linjer samt 

botaniska element. Bilderna har en avsaknad av djup och fokuserar istället på att förse bildytan 

med olika mönster av blomster och botaniskt inspirerade motiv.3 Art nouveau genomsyrade i mer 

än ett årtionde den europeiska bildkonsten, arkitekturen och den grafiska formgivningen. 

Konstnärerna inom art nouveau förkastade de tidigare klassiska värderingarna som dominerade 

konsten fram tills dess och skapade istället nya och innovativa estetiska former.4 Det viktigaste 

målet för art nouveau konstnärer var att avskaffa distinktionerna mellan hög och låg konst. Det 

var viktigt för rörelsen att i princip alla skulle ha råd med konst och inte enbart genom 

institutionella salonger eller dyra oljemålningar utan genom vardagsobjekt som kommer till 

användning.5  

Den fann sitt fullständiga och karakteristiska uttryck inom den grafiska konsten. 

Konstnärerna inom art nouveau arbetade med bokillustrationer, affischformgivning och typografi. 

Att kombinera bild med text var populärt. Litterära teman förekom ofta och en fantasifull samt 

stilistisk konst var impulserna bakom art nouveaus dekorationsstil. Utvecklingen av affischer 

skapade ett helt nytt område för grafiska konstnärer och mot slutet av århundradet kom 

affischkonsten att betraktas som trendig. Den reproducerades i stora mängder och var 

lättillgänglig. Några kända art nouveau- konstnärer är Gustav Klimt, Henri Toulouse-Lautrec, 

Eugéne Grasset och Aubrey Beardsley. 

 

 

 

                                                           
3 William Hardy, A guide to art nouveau, 1986. sid. 110.  
4 http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=5572, 20070529 
5 http://www.mala.bc.ca/~Johnstoi/praguepage/muchalecture.htm, 20070529 
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Alphonse Mucha: hans liv och konstnärskap  

En av de mest kända representanterna för art nouveau och utgångspunkten i min uppsats var 

Alphonse Mucha, som var inflytelserik redan under sin tid men vars konstnärskap fortsätter att 

inspirera och sätta trender än idag. Den tjeckiske konstnären var en centralfigur inom art 

nouveau.  

Mucha föddes 1860 i Ivancice, Mähren i Tjeckien. Han studerade konst i Wien och 

München innan han år 1887 flyttade till Paris och slog igenom som grafisk illustratör.6 Till en 

början försörjde han sig som illustratör genom dåligt betalda uppdrag, men karriären tog fart efter 

sju år i Paris. Han formgav, på den berömda tragediennen Sarah Bernhardts begäran, sin första 

affisch Gismonda som tog Paris med storm. Framgångarna med Gismonda resulterade i många 

grafiska uppdrag, samtidigt som det plötsligt uppstod en marknad för affischer och 

arbetsmöjligheter för illustratörer. Under sina år i Paris skapade Mucha en ytterst personlig och 

unik stil som kom att kallas le style Mucha och praktiskt taget definierade art nouveau. Sarah 

Mucha skriver i Alphonse Mucha, i virvlarna av art nouveau att denna personliga stil bidrog till 

Muchas internationella ryktbarhet och försåg honom med framtida uppdrag. 

 

Den omedelbart identifierbara stilarten - le style Mucha - hade en särprägel och en 

tjusning som kom att bli den franska art nouveau – konstens varumärke och 

garanterade att det fanns en bestående efterfrågan på Muchas arbeten7  

 

Muchas dekorativa pannåer, så kallade Maître de L´affiche, är gjorda i ett kommersiellt syfte. 

Den karakteristiska botaniska ornamentiken och de kurviga, slingrande linjerna utgör grunden i 

dessa verk. Motiven är oftast traditionella och hämtade från naturen. De naturalistiskt framställda 

kvinnogestalterna är centrala i hans dekorativa affischer och omges av upprepande stiliserade 

mönster. Affischkonsten var redan etablerad i Paris när Mucha slog igenom med Gismonda, men 

han är unik i den bemärkelsen att han var den förste konstnären som utnyttjade en växande 

marknad för illustrationer och grafisk konst samt försörjde sig genom att skapa dekorativ konst i 

ett marknadsföringssyfte för masskonsumtion. Han verkade under den tid då industrialismen satt 

fart på massproduktion av varor, och gjorde reklam för dem, eller försåg dem med läckra 
                                                           
6 Sarah Mucha, Alphonse Mucha, i virvlarna av art nouveau, 2006. sid. 11 
7 Ibid. sid. 13 
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förpackningar.8 Det unika i hans verk var att han till skillnad från tidigare konstnärer skapade han 

konst som faktiskt var tillgänglig för de flesta människor.                   

De flesta konstnärer inspireras av tidigare konststilar eller andra konstnärer i någon 

form och Mucha var inget undantag. I hans verk ser man tydliga tecken på influens från 

symbolismen, spiritualismen och den traditionella japanska konsten. De starkt stiliserade dragen i 

hans verk som han balanserar med naturalistiska detaljer är en direkt influens från den japanska 

konsten9. Symbolismen uppstod som en reaktion mot ett naturalistiskt formspråk och 

koncentrerade sig på att avbilda en inre verklighet. Resultatet blev ofta mystiskt, djupt och 

hemlighetsfullt. Konstnärer med utgångspunkt i symbolismen använde sig ofta av ett symboliskt 

bildspråk som bjuder in betraktaren till olika sätt att tolka budskapet.10  

 

Illustratör nr 1:  Miho Sadogawa 

Miho Sadogawa, född 1970, är en japansk illustratör och grundaren av kultdesigngruppen Furi 

Furi. 2001 startade hon Erotic Dragon som en del av Furi Furi, men har nu lämnat företaget för 

att kunna ägna sig helt åt sina egna illustrationer.11 Idag är Erotic Dragon ett soloprojekt. 

Sadogawa har länge arbetat som illustratör och bidragit till många konstnärliga projekt i Japan.12 

Hon är internationellt erkänd som illustratör genom sina unika illustrationer och grafiska 

skapelser, som kännetecknas av tydliga influenser ifrån traditionell japansk och asiatisk konst. 

Illustrationerna skapar hon med hjälp av Photoshop, Illustrator och Streamline. 

 

Illustratör nr 2: Magnus Blomster 
 

I have always been drawing as far as I can remember. According to my father it all 

started with tractors on the backs of wallpaper-rolls before I could even walk. Then 

I found my mothers artbooks and in them what still is my main inspiration; Art 

Nouveau.13 

 

                                                           
8 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=616882, 20070520 
9 Alfons Mucha. 1998. Alphonse Mucha:The spirit of art nouveau. sid. 20 
10 http://www.art.se/index.php?show=8371_SWE&, 20070520 
11 Computer arts projects. 2006. Illustrations. Erotic Dragon. sid.71 
12 Ibid. sid.71 
13 http://www.magnusblomster.com, 20070518 
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Magnus Blomster, född 1976, är verksam i Stockholm och frilansar som illustratör. Det var när 

han år 2001 fick sin första dator som han började skapa konst på allvar.14 Detta ledde till att han 

började på olika konst- och designskolor vilka han inte var helt nöjd med. Det var först när han 

lärde sig hantera programmet Photoshop som han kände att han lärde sig någonting värdefullt.  

Ett år senare började han utforska programmet Illustrator och lärde sig rita och 

skapa konst på datorn istället för på papperet. Detta resulterade i att han övergav pennan och 

papperet och istället började skapa vektoriserad konst med hjälp av datorn.15 Alla hans bilder är 

baserade på fotografier av hans flickvän, som sedan görs om till illustrationer.16 Han använder 

Illustrator och Photoshop som verktyg, och ritar samt färglägger direkt på datorn. Han skriver att 

han ofta tar bort detaljer istället för att lägga till fler, för att kunna behålla ett så enkelt bildspråk 

som möjligt. Bland hans stora inspirationer finns konstnärer som Harry Clarke, Franz von 

Bayros, Alphonse Mucha och Gustav Klimt. 

 

Illustratör nr 3: Audrey Kawasaki 

Audrey Kawaski, född 1982, är verksam illustratör i Los Angeles. Kawasaki studerade konst i två 

år på Pratt Institute i Brooklyn.17 Hon föddes i Los Angeles och fördjupade sig i den japanska 

populärkulturen genom att läsa manga och titta på japanska tv-serier under sin uppväxt. Hennes 

konstnärsstil är inspirerad av både manga, anime och art nouveau, och i synnerhet konstnärer som 

Gustav Klimt och Alphonse Mucha. Kawasaki målar med oljefärg på trä och hennes illustrationer 

föreställer oftast unga flickor.18 Hon avbildar oftast huvudfigurerna i sällskap av skelett, djur och 

växter.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.magnusblomster.com, 20070518 
15 Ibid. 
16 Ibid.  
17 http://www.audrey-kawasaki.com, 20070531 
18 http://www.startdrawing.org/ 20070601 
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Bildbeskrivningar och analyser 
 
Vad vill jag titta närmare på? 

I de fyra illustrationer som jag har valt ut att beskriva och analysera vill jag titta närmare på 

bildspråket, vad de symboliserar samt jämföra likheterna men också skillnaderna jag hittar med 

några av Muchas verk. De illustratörer som jag tänker ta upp här, har på olika sätt inspirerats av 

Muchas stil. De har alla synliga influenser av Mucha i sina verk, men har tagit det till nästa nivå 

och lyckats skapa något nytt utifrån dessa influenser. Resultatet blir en mix av olika kulturer och 

konststilar.   
 
Alphonse Mucha: Rêverie 

En av Muchas mest kända dekorativa pannåer heter Rêverie [bild 1] och är från 1897. Rêverie är 

en färglitografi och stilen är karakteristisk för Mucha. I bildens centrum står en ung kvinnogestalt 

iklädd en vacker klänning med broderade detaljer. Hon står i mitten av bilden, omgiven av 

blommor och möter betraktarens blick. Den slingrande ornamentiken är återkommande i Muchas 

affischer och är väldigt karakteristisk för honom och för art nouveau.  

Bilden betonar ytplanet och saknar större djupverkan. I affischen har Mucha använt 

sig av naturnära färger, vilket gör att verket saknar skarpa kontraster och färgerna skapar en 

harmonisk känsla. Det finns inslag av långa, mjuka och slingrande linjer som vävs ihop med de 

dekorativa växtformer som dominerar bilden. Muchas bildspråk är väldigt typisk i den 

bemärkelsen att det alltid innehåller en illustrerad kvinnogestalt med stiliserade växtornament 

runt om och i många fall kombinerad med typografi. De upprepade, mosaikliknande botaniska 

mönstren kan uppfattas som hypnotiska.  

 Från början var Rêverie formgiven som en kalender för Champenois, som vi även 

ser i denna variant av bilden, men eftersom den snabbt blev populär, togs texten bort och gavs ut 

som en dekorativ pannå.19 Det primära syftet för dåtidens brukskonst var att den skulle skapas för 

en bred publik och att den skulle vara dekorativ och smycka och pryda vanliga bruks- och 

nyttoföremål. 20 

 I många av sina bilder har Mucha avbildat kvinnan i form av en femme fatale. I 

Rêverie tycker jag mig se en glad och lycklig ung kvinna som inte spelar på sin sexuella 
                                                           
19 Sarah Mucha, Alphonse Mucha, i virvlarna av art nouveau, 2006, sid. 39. 
20 Ibid. sid. 13 
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dragningskraft. På senare tid har forskare kommit fram till att innehållet i Muchas verk reflekterar 

en positiv och moralisk syn på livet.21 Detta positiva synsätt i Rêverie kommer till uttryck genom 

kvinnofigurens tillmötesgående och välvilliga blick, men också genom de klara och glada 

färgerna. 

 
 
 

    
Bild 1. Alphonse Mucha, Rêverie, 1897.  Bild 2. Miho Sadogawa, Odoriko, 2005. 

 

Miho Sadogawa: Odoriko   

Jag har valt att analysera Odoriko[bild 2] som är en del av Erotic Dragon projektet, därför att den 

har ett liknande bildspråk och uppbyggnad som Muchas Rêverie och därför kan det vara 

intressant att jämföra likheterna och skillnaderna i dessa två bilder. Miho Sadogawas bildspråk är 

en blandning av manga, anime och traditionell japansk konst. Bilden Odoriko, som betyder 

”Dansarna”, består av tre kvinnor varav en står i centrum av bilden och är vänd mot betraktaren, 

medan de två andra kvinnogestalterna står i profil, vända mot varandra. Bildens uppbyggnad är 

symmetrisk med utförliga detaljer. Bilden är färgfull med jämna färgytor och de skiftande 

nyanserna i hennes hår och kläder skapar skuggor och konturer i bilden. Bilden har en 

                                                           
21 Sarah Mucha, Alphonse Mucha, i virvlarna av art nouveau, 2006. sid. 39. 
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hypnotiserande karaktär som skapas av handrörelserna, gestaltens starka blick och de flödande 

linjerna som ger bilden en stark rörelse.  

Även om Miho Sadogawa inte nämner några influenser vare sig av Mucha eller art 

nouveau, känner jag igen vissa typiska drag i hennes verk. Förutom den frontala, platta 

kvinnogestalten som dominerar bildens huvudmotiv, tycker jag mig se många likheter med 

Muchas Rêverie. Den stiliserade och linjära botaniska ornamentiken ramar in bilden på ett 

välbekant sätt. Kvinnans klädsel är precis som i Rêverie, noggrant utförd och försedd med 

broderade detaljer. Bilden är rik på detaljer, till exempel kroppsmålningen, halsbandet samt 

kronan och hårsmyckena.  

Båda bilderna är symmetriskt uppbyggda med stiliserade linjer och en stark linjär 

karaktär. De är färgfulla och arbetar med samma typer av färgtemperaturer, samt lågmälda 

kontraster. Odorikos huvudgestalt har dock en mer seriefigurliknande utseende medan Rêveries 

kvinnogestalt framställs på ett mer naturalistiskt och klassiskt sätt vilket gör att hennes 

kvinnlighet lyfts fram. Sadogawa blandar traditionella japanska influenser med drag av manga 

och europeisk art nouveau. Bakom sina personliga illustrationer som Odoriko, döljer sig alltid en 

berättelse eller saga vilket har mycket att göra med hennes starka influens från manga och anime. 

 

Magnus Blomster: Valentine 

Jag valde denna bild av Magnus Blomster eftersom den innehåller några typiska art nouveau- 

detaljer som också Mucha använde sig av. Bilden föreställer en naken kvinnofigur som är 

ihopkrupen och flyter runt i bilden med virvlande slingor och stiliserade liljor omkring sig. De 

virvlande linjerna gör att bilden får en flytande karaktär och ser nästan ut som om hon befinner 

sig under vatten. Kvinnan i bilden är avbildad på ett naturligt sätt omgiven av former som 

förknippas med naturen22  

Även Magnus Blomster använder sig av milda färgkombinationer och svaga 

kontraster som flyter ihop. Bilden har starkt renodlade linjära drag av virvlande botaniska 

detaljer, som dekorerar bilden. Precis som i Muchas dekorativa verk, sätts kvinnofiguren i 

centrum och de flödande linjerna och kvinnans drömmande bortvända blick ger bilden en tydlig 

poetisk natur, en egenskap som även finns i många av Muchas verk. Den naturalistiskt avbildade 

                                                           
22 http://www.mala.bc.ca/~Johnstoi/praguepage/muchalecture.htm, 20070529 
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kvinnofiguren utstrålar en stark sensualitet och sexuell energi på ett likartat sätt som många av 

Muchas kvinnofigurer.  

Bilden har en starkt symbolisk karaktär, och kvinnofiguren i bilden skulle kunna 

vara en symbol för kvinnans njutning och blommorna eventuellt kvinnans fruktbarhet. Den 

uttrycker samtidigt en längtan efter något ouppnåbart. Att hon är avklädd och ihopkrupen kan 

vara en symbol för en längtan efter naturen och livets källa. Hennes bortvända blick gör att hon 

ser väldigt drömmande och otillgänglig ut.  

Valentine[bild 4] påminner om Muchas De sköna konsterna och i synnerhet bilden 

Dans[bild 3]. Valentine innehåller, precis som Dans, alla typiska drag som påvisar bildens 

tydliga influenser ifrån art nouveau, det vill säga en idealiserad kvinnogestalt och upprepande 

ornamentik.  

 

 

   
            Bild 3. Alphonse Mucha, Dans, 1898.            Bild 4. Magnus Blomster, Valentine. 
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Audrey Kawasaki: Sukoshi Dake 

Jag valde denna bild för min analys eftersom den innehåller några typiska art nouveau- detaljer 

samtidigt som den påminner mig om Muchas De sköna konsterna och speciellt bilden 

Sommar[bild 5] som jag återkommer till senare. Vi har redan sett i Miho Sadogawas bild hur det 

kan bli när art nouveau möter manga, och här är ytterligare en bild som blandar dessa två 

influenser.  

Bilden föreställer en ung flicka med blommor i håret och ett långt hårliknande flöde 

i handen. Konstnären använder sig av dunkla pastellfärger som skapar en känsla av melankoli och 

vemod. Även flickans mjuka ansiktsuttryck och expressiva blick bidrar till den melankoliska 

känslan. Kawasaki är sparsam med detaljerna men använder sig av några karakteristiska art 

nouveau element som växtmotiven, det virvlande hårflödet hon håller i handen och de mjuka, 

kurviga linjerna. I Sukoshi Dake[bild 6] blandar Kawasaki oskyldighet med lekfullhet.  

 

   
             Bild 5. Alphonse Mucha, Sommar, 1896.            Bild 6. Audrey Kawasaki, Sukoshi Dake, 2007. 

 

 Trots att tavlan är målad med oljefärg ser den ut att ha målats med vattenfärg på 

grund av dess transparens. Träytan syns tydligt och färgernas genomskinlighet ger bilden en 
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poetisk karaktär medan kombinationen av milda färger och yppiga linjer ger bilden en suggestiv 

karaktär. Den unga flickan har nästan en porslinsliknande utseende vilket gör att hon förutom sin 

förföriskhet kan uppfattas väldigt sårbar.23 Eftersom konstnären använder sig av unga flickor i 

nästan alla sina bilder kan deras extremt låga ålder i vissa fall uppfattas som utmanande och 

stötande med tanke på hennes förföriska blick. Kawasaki berättar i en intervju att för henne är 

flickorna ålderslösa. Med sin egen sexualitet som utgångspunkt skapar hon karaktärer som är 

utmanande, promiskuösa och förföriska. 24  

Trots karaktärens unga ålder och lockande blick uppfattar jag en lekfullhet i hennes 

kroppsspråk vilket betonas av de lekfulla virvlande art nouveau  detaljerna. Jag kan hålla med om 

att hon utstrålar en viss förföriskhet men som också kombineras med en sorgsen och melankolisk 

blick. Bilden har av några tolkats som erotisk i negativ bemärkelse på grund av karaktärens unga 

ålder, vilket jag inte håller med om. Jag ser ingenting erotiskt i denna bild. För mig är hon 

framställd på ett helt naturligt och icke provocerande sätt eftersom karaktären är ett barn som 

utstrålar oskyldighet och är lekfull. 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att hon ser ut att ha ett starkt 

självförtroende till ytan, men de urvattnade färgerna som ger ett transparent sken till karaktären 

gör henne spöklik och genomskinlig vilket skulle kunna symbolisera hennes osäkerhet. För att 

kompensera känslan av att vara osynlig och förbisedd så anspelar den unga karaktären på sin 

sexualitet för att få uppmärksamhet.    

Sukoshi Dake påminner om bilden Sommar i serien De sköna konsterna först och 

främst för att huvudgestalten är placerad i naturen. Träbakgrunden tyder också på en stark 

dragning till naturen och det naturliga. Även kvinnofiguren i Sommar har en lekfullhet i blicken. 

Kawasaki är dock mer sparsam med detaljerna och använder sig av mörkare färger medan Mucha 

har klara och ljusa färger.  

 

 

                                                           
23 http://www.mactribe.com/interviewarticle.asp?InterviewId=21, 20070602 
24 http://www.nyartsmagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6795&Itemid=199, 20070602 
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Slutdiskussion 
 

Avsikten med denna uppsats har varit att ge en allmän kännedom om art nouveau och Alphonse 

Mucha, samt att jämföra samtida illustratörers verk med Muchas och hitta eventuella influenser. 

Genom mitt arbete med uppsatsen har jag hunnit studera Muchas och illustratörernas 

konstnärsstil och få en uppfattning om konstverkens bildspråk och symboliska innehåll. Att 

analysera illustrationerna och samtidigt jämföra de med Muchas verk var ett bra sätt att reda ut 

konstverkets berättande innehåll, ämne och bildspråk, samtidigt som jag har kunnat fastställa 

likheterna men också skillnaderna.  

Jag har i min uppsats presenterat tre olika illustratörer med influens från Alphonse 

Mucha och art nouveau. Under mitt letande av material har jag funnit fler illustratörer än jag hade 

väntat mig vilket överraskade mig. Jag trodde inte att det fanns så många och att trenden var så 

stark. Tydliga influenser ser man även i modetidningar, tv reklamer, inredning samt kläddesign. 

Som ett resultat av min studie har jag kommit fram till att dagens illustratörer i hög 

grad influeras av både Alphonse Mucha och art nouveau. Miho Sadogawa, Magnus Blomster och 

Audrey Kawasaki, har alla tydliga influenser från Mucha. Illustratörerna har förutom Mucha och 

art nouveau tagit till sig andra inspirationskällor och det är denna blandning av olika konststilar 

och kulturer som gör bildspråket intressant. Magnus Blomster och Audrey Kawasaki har tydligt 

uttalat sig om influens från Mucha och art nouveau som de sedan har blandat med andra 

influenser och skapat en helt ny stil. Jag har dessvärre inte hittat några texter som understryker att 

Miho Sadogawa influerats av vare sig art nouveau eller Alphonse Mucha. För mig är det dock 

tydligt att hon har använt sig av vissa detaljer i sina verk som anses vara typiska för både Mucha 

och art nouveau. 

Miho Sadogawa har vävt ihop japansk traditionell konst med art nouveau och 

skapat ett färgfullt bildspråk, med eleganta kvinnogestalter och en symmetrisk bildkomposition 

som i många avseenden påminner mig om Muchas Rêverie. Magnus Blomster har influerats av 

Muchas naturalistiskt framställda kvinnor samt de mjuka flödande linjerna. I Audrey Kawasakis 

illustration möter art nouveau manga och resultatet blir någonting helt nytt, dock med bekanta 
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detaljer. Det återkommande i dessa tre bilder är de stiliserade blommorna, de virvlande linjerna 

samt de drömlikt framställda kvinnorna som utgör huvudmotiven i verken.  

Eftersom Mucha är en centralfigur inom art nouveau, har illustratörer som influerats 

av art nouveau även studerat Muchas dekorativa affischer. Illustratörerna jag tagit upp har tagit 

fasta på Muchas bildspråk och kvinnofigurerna som alltid utgör grunden i hans 

bildkompositioner.  Slutresultatet har motsvarat mina förväntningar, då jag funnit mer material än 

jag hade möjlighet att skriva om. Det har dock i vissa fall visat sig vara svårt att skilja mellan 

direkt influens från Mucha och art nouveau. Mucha är en art nouveau konstnär och därför har det 

varit svårt att utesluta art nouveau från mina bildanalyser och enbart fokusera på Mucha.  

Min slutsats kring mitt arbete och min frågeställning är att art nouveau trenden lever 

än idag och att väldigt många samtida illustratörer betraktar Mucha som inspirationskälla. 
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