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Exquisite Advertising 

Appropriation of Art in Advertisements 

 

Abstract 

 
The purpose of this study was to analyze recent appropriations of works of art in advertising. Why 

was art infused into magazine advertisements, how were the works of art tampered with to achieve 

commercial goals, how well did they function together with the ad copy? What did these 

advertisements want? What did the artwork contribute to the commercial message? These were 

some of the questions asked in the study that involved a closer look at four appropriations: one 

based on a battle painting by the Swedish 1900
th

 century artist Carl Wahlbom, with a commercial 

message printed on top;  one a collage including an 18
th

 century portrait of Marie Antoinettte by 

Elisabeth Vigée-Lebrun; one advertisement was influenced by Dutch 1700
th

 century still lifes, and, 

finally, one paraphrased Velázquez’s famous painting Las Meninas from 1655. Companies behind 

the advertisements featured a Swedish trade journal, a fashion exhibition in Paris, a shop for 

kitchen utensils in Stockholm, and an up-scale department store in Madrid. 

The ads, in different ways based on works of art, were evaluated as reasonably successful 

commercial messages. These ads, however, hardly qualified as works of art in their own right – if 

that was the intention. A critical observer would tend to see the ads as ways of borrowing cultural 

capital from the world of art. 

One observation made as a result of the study was the need for insights into possible 

interpretations of the original work of art not to have the commercial message misunderstood.  

 

Keywords: appropriation, art & advertising, Las Meninas,  cultural capital
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Inledning 

 
Ämnesval 

I majutgåvan av Iberias Flight Magazine fann jag en parafras på Diego Velázquez kända målning 

Hovdamerna - Las Meninas - i en annons för ett känt varuhus i Madrid, vilket fick mig att fundera 

över vilken roll konstreferenser spelar i reklam. Av Joan Gibbons bok Art & Advertising drog jag 

slutsatsen att gränserna mellan vad vi uppfattar som ’konst’ och det som utgör ’reklam’ i viss 

mening är flytande.
1
 En tvärvetenskaplig analys av objekt där dessa bägge inslag i modern kultur 

möts framstod därför som meningsfull.  

Ämnesvalet – annonser i tidskrifter – placerar uppsatsen inom delområdet Visual Culture 

Studies. Anne D’Alleva säger att Visual Culture Studies är ett fält inom konstvetenskapen som 

inbjuder till studier av ett bredare spektrum av objekt än konstvetare traditionellt sysslar med. Hon 

tillägger att fokus i Visual Culture Studies flyttas från objekten till subjekten; man intresserar sig 

kulturella innebörder och maktrelationer.
2
 I min studie innebär detta just fokus på reklammakarnas 

intentioner och tänkbara effekter hos publik/läsare. 

 

Studiens syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera fyra aktuella annonser som utgått från konstverk. Ett antal frågor 

ställs till annonserna: Hur nära originalkonstverken ligger annonsen i form och innehåll? Hur 

fungerar bild och text ihop? Vad vill dessa annonser? Vad tillför konstverket reklambudskapet? 

Material 

Materialinsamlingen har styrts av en ambition att kunna redovisa flera olika slags användning av 

konst i aktuell reklam. I de valda exemplen finns således dels ett fall, där annonsen består av en 

reproduktion av konstverket, med reklamtext tryckt på bilden, dels ett fall där konstverket återges i 

bara en liten del av annonsen inom ramen för ett collage. I ett fall är förebilder i form av en viss 

konstgenre ganska uppenbar. Slutligen finns ett fall har en omfattande bearbetning/modernisering 

gjorts.  

                                                 
1 Joan Gibbons, 2005, Art and Advertising, I.B. Tauris förlag, N.Y 

2
 Anne D’Alleva, 2005, Methods & Theories of Art History, 82 
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Förebilderna är hämtade från spanskt respektive holländskt 1600-tal, franskt 1700-tal och 

svenskt 1800-tal, en viss spännvidd geografiskt och tidsmässigt således – ett lärorikt svep över 

Europa och tre sekel. 

Annonsörerna är disparata: ett är en facktidskrift som uppmanar andra företag att 

annonsera i tidskriften; ett inbjuder till besök på en historisk modeutställning; ett företag säljer 

köksredskap och -utrustning; ett är ett varuhus som uppmanar till shopping. Två av dessa kan 

sägas ha ställning som olika slags kulturinstitutioner av egen kraft – slottet Versailles och 

varuhuset El Corte Ingles. Vissa uppgifter om företagen/annonsörerna har hämtats från respektive 

företags hemsidor. 

 

1) Tidskriften Resumés annons/  

Kungens död vid Lützen (Carl Wahlbom, 1855) 

I reklamtidningen Resumé,  nr 34, 2011, på mittuppslaget, riktar tidskriftens annonsavdelning sig 

till reklambyråer med en uppmaning att införa platsannonser här (bild 2, sid 11). Annonsen är en 

parafras, nära nog ett plagiat, där reklambudskapet  lagts direkt ovanpå en reproduktion av en 

känd batalj-målning, Carl Wahlboms Kungens död i slaget vid Lützen, från 1855 (bild 1, sid 10).  

 

2) Le Château de Versailles’ annons/  

Marie Antoinette med en ros (Elisabeth Vigée-Lebrun, 1783) 

Ett porträtt av Marie Antoinette (bild 3, sid 13) har vävts in i en annons i LeMondes 

söndagsbilaga,  2 oktober 2011, för en modemässa i Versailles som kopplar samman 1700-

talsmodet med mera aktuella kreationer av kända modeskapare (bild 4, sid 15). Annonsen är en 

parafras i form av ett collage med målningen i centrum, där andra inslag är utställningsföremål 

och en bild av Trianon, den del av slottet där utställningen ägde rum. 

 

3) Cordon-Bleus annons / 

Grand Still Life (Jan Davidszoon de Heem, 1650-tal)  

När det gäller detta stilleben med råvaror till en lyxig och sensuell måltid saknas en enstaka 

förebild. Jag har, inte helt godtyckligt, valt en målning av Jan Davidszoon De Heem från 1650 

som tänkbar förebild (bild 6, sid 19). Jag betraktar Cordon-Bleus annons i Elle Interiör, nr 3 2010, 

således som en pastisch, byggd på en konstnärlig förlaga inom en viss genre – holländska 1600-
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talsstilleben (bild 5, sid 17). Företaget säljer köksredskap och köksutrustning, företrädesvis från 

exklusiva märken.  

 

4) El Corte Inglés’ annons/ 

 Hovdamerna (Diego Velázquez, 1656) 

Parafrasen på Velázquez’ målning Las Meninas i en annons för ett exklusivt varuhus i Madrid, El 

Corte Inglés, har jag sett i tre textmässigt olika versioner i Iberias Flight Magazine (bild 8, sid 

25). Originalet hänger i Pradomuséet i Madrid (bild 7, sid 22). Annonsen är bildmässigt en 

omfattande bearbetning och modernisering av den kända 1600-tals-målningen. . Annonsen finns 

med flera textversioner. Texterna är i första hand riktade till utomeuropeiska turister som besöker 

Spanien och ger intryck av hög status 

 

Teori och metod 

Det centrala begreppet för vad som här studeras är ’appropriation’.. Appropirare = (lat) göra till 

sitt eget; i konstvetenskapen står begreppet för företeelsen ’att i ett konstverk utnyttja existerande 

element’.
3
 Ett sådant utnyttjande kan kallas ’lån’ eller ’influenser’; reklamvärldens fackuttryck är 

’art infusion’.
4
 Vissa tidigare appropriationer av konstverk i reklam har blivit mer eller mindre 

klassiska.
5
  

Inom den allmänna ram som appropriation utgör finns flera begrepp som täcker olika 

former av lån och influenser.. Ett är ’parafras’ som är en omskrivning av en text eller bearbetning 

av t ex ett konstverk. ’Plagiat’ innebär att man utan tydlig referens till originalet återger det som 

sitt eget. En ’parodi’ är en kulturprodukt som efterliknar en annan; ofta söker den uppnå komiska 

effekter. En ’pastisch’ är något som i stil eller utförande följer en äldre stil eller ett enskilt äldre 

verk. Ett ’collage’ kombinerar olika element i samma framställning. 

 

 

                                                 
3
 Robert J. Nelson,  2003, Appropriation, in Robert S. Nelson & Richard Shiff, Critical Terms for Art 

History, 2
nd

 ed, 162 
4
 Henrik Hagtvedt & Vanessa M. Patrick (2008), “Art Infusion: The dual culture”, Journal of Marketing 

Research, 45 (June), 379-89. 
5
 Kända exempel på appropriation av konstverk ingick i Absoluts kampanj tillsammans med kända 

konstnärer. Det handlade om att förknippa produkten med olika former av kulturellt kapital, t ex 

ABSOLUT WARHOL (Andy Warhol), ABSOLUT HARING (Keith Haring) och ABSOLUT 

LANDMARK (den sistnämnda byggd på Stan Heards ’Land Art’ i Lawrence, Kansas). 
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Intertextualitet 

På ett mera övergripande plan vill jag betrakta appropriationer av konstverk i reklam som en av 

många former av ’intertextualitet’, ett begrepp som Julia Kristeva gjort till ett viktigt 

analysinstrument när man tolkar texter. Inga konstverk eller texter är skapade i ett tomrum; de 

ingår i ett sammanhang där mycket sagts tidigare. Alla texter och bilder är relaterade till varandra 

via ett gemensamt kulturarv. Alla utsagor använder sig av andra texter och bilder. När det gäller 

berömda målningar känner vi igen en del kopplingar; i andra sammanhang gör vi det inte – men 

någon form av intertextualitet kvarstår, både i fråga om text och bild. Här är det meningen att 

åskådaren/mottagaren ska uppfatta att det handlar om lån och samband bakåt i tiden, till kända 

konstverk eller andra bilder eller texter.
6
  

 

Framing och reframing 

Med en annan teoretisk begreppsapparat uppfattar jag appropriation av konst i annonser som ett 

slags ’reframing’ av verket.
7
 Detta på två nivåer: en handlar om hur reklammakarna förändrar 

ursprungsverket, ger det en ny innebörd; en annan nivå avser den ’framing’ som äger rum när 

läsarna/ mottagarna blottlägger innebörder av olika slag i annonserna genom att foga dem till egna 

tidigare erfarenheter och föreställningar.  

Entman talar om ’media frames’ i form av ’selection’ och ’salience’, dvs att man i medier 

gör urval av vissa aspekter av en berättelse och att man framhäver vissa saker, förbigår andra. 

Även mottagare använder sig av ’audience frames’, t ex för att placera in texter i egna 

sammanhang som ger dem mening.  

Mieke Bal utvecklar temat i anslutning till en annons för damunderkläder där två manliga 

betraktare hämtats ur Rembrandts De Staalmeesters från 1661. De manliga blickarna har nu fått en 

ny dimension jämfört med den ursprungliga målningen och en voyeurism har tillförts målningen 

utan att den ändrats i övrigt. Männen i utsnittet ur målningen granskar nu kvinnokroppar istället 

för fibrer och tyger. Hon påpekar att vi alla är fångade i framingprocessen, den går inte att 

eliminera. Ofta finns en relation till andra bilder och till institutioner bakom bilderna och till 

åskådarens historiska position.
8
 

                                                 
6
 Gert Z Nordström, 2003, Medier, semiotik estetik, 61 

7
 Robert Entman, 2007, Framing Bias: Media in the Distribution of Power. 

8
 Mieke Bal, 1996, Reading Art, i Giselda Pollock (ed), 1996, Generations and geographies in the visual 

arts. Feminist readings, 34. 
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Kulturellt kapital 

Pierre Bourdieus tankar om kultur och livsstilar finns i utdrag på svenska i volymen 

Kultursociologiska texter (1993). Mest bekant är hans sammanfattande schema, där ha kombinerar 

en analys av ’det sociala rummet’, en klassanalys, med en analys av ’livsstilarnas rum’ – 

kulturkonsumtion, matvanor, fritidsintressen mm. Han betecknar resurser som antingen 

’finansiellt kapital’ eller ’kulturellt kapital’.
9
 

Att förknippa kommersiell verksamhet med kulturellt kapital är något av ett underliggande 

tema i den diskussion som länge förts om relationen mellan konst och . reklam. Frågan om konst 

och reklam har varit aktuell alltsedan massreklamens framväxt på allvar kring det förra 

sekelskiftet. 

 

Gränser mellan konst och reklam 

Michele Bogart analyserar bl a hur grupper med konstnärlig bakgrund, illustratörer, muralmålare, 

billboard-artister, art directors och fotografer vid förra sekelskiftet närmade sig den nya 

kommersiella reklamvärlden. Många hade ambitionen att förbli konstnärer och närde en 

förhoppning att kunna bidra med estetiska värden och kreativa lösningar. Efter vissa framgångar 

under 1900-talets första decennier tycks den kommersiella världen ha vänt ’fine-art’ ryggen och 

reklamen fick sitt eget uttryck.
10

 Det fanns undantag, där t ex stora företag gjorde ambitiösa 

satsningar med hjälp av erkända konstnärer, men i huvudsak drogs efterhand en klar skiljelinje 

mellan konstnärer i ’traditionella roller’ och i ’kommersiella roller’.
11

 När Andy Warhol och Pop 

Art uppträder på den amerikanska konstscenen - kulmen på en lång diskussion om konstens 

gränser som Bogart såg det – var frågan om konst och reklam död.
12

 

Joan Gibbons tar vid där Bogart slutar, i mitten av förra århundradet, och kartlägger de 

gråzoner hon ser mellan konst och reklam. En av dessa gråzoner uppstod när ’ting’ blev centrala 

för ett antal avant-garde konstnärer, bl a Pop Art på 1950- och 1960-talen och Commodity Art på 

1970- och 1980-talen. Samtidigt lämnade reklamen i viss mån produkten och och fokuserade mer 

på visuell kommunikation av varumärket.  Hon kallar denna ’konstriktning’ för Capitalist 

                                                 
9
 Pierre Bourdieus tankar om kultur och  livsstilar finns i franskt original i boken La distinction. Critique 

sociale de jugement (1979. 
10

 Michele H. Bogart, 1995, Artists, Advertising, and the Borders of Art, 256- 
11

 Ibid, 298. 
12

 Ibid, 300. 



 9 

Realism.
13

 Gibbons’slutsatser av dessa exempel på närmandet mellan samtidskonst och reklam 

blir att relationen mellan dessa former av modern kultur blivit rikare och mera komplex än förr. 

Därmed menar hon inte att gränserna suddats ut, bara att de blivit otydligare och mer ’elastiska’.
14 

Bogart och Gibbons ger bägge stöd för de utgångspunkter jag haft för min studie: konst 

och reklam utgör kulturformer som uppvisar tydliga skillnader i produktions och 

mottagarhänseende. Jag analyserar fyra annonser där ’commercial art’ lånar inslag från ’fine art’, 

vilket motiverar uppsatsens titel – Finrummets reklam. En öppen fråga är om analyserna kan leda 

fram till en omformulering av denna förförståelse. Pekar materialet på att gränserna mellan konst 

och reklam blivit mer ’elastiska’ eller t o m utsuddade?  

 

Annonsernas mening 

Ett semiotiskt perspektiv har funnits länge inom konstvetenskapen, säger Mieke Bal och Norman 

Bryson. Riegls och Panofskys texter är förenliga med grundtankarna hos Pierce och Saussure. 

Men de senaste decennierna har semiotik sysslat med nya ting och framför allt ifrågasatt en 

tidigare kunskapssyn.
15

  Jag är medveten om att ’mening’ och ’effekter’ inte uppkommer via det 

visuella tecknet i sig – bilden – inte heller som ett resultat av enbart egenskaper hos mottagarna 

utan i artikulationen mellan bild och åskådare.
16

 Det handlar om bildens förmåga att förmedla ett 

budskap och mottagarnas kapacitet för tolkning av detta budskap.
17

 

I mina analyser av de kommersiella budskapen kommer jag metodmässigt att gå tillväga 

som om annonserna vore konstverk.  Detta innebär att jag använder mig av humanistiska,  

tolkande, metoder i analyser av reklam – i enlighet med de rekommendationer som Stern och 

Schroeder gett.
18

  

                                                 
13

 Gibbons, s 69 
14

 Ibid, s 157 
15

 Mieke Bal & Norman Bryson, 2009, Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders, i 

Donald Preziosi, The Art of Art History. A Critical Anthology, 243-255. 
16

 Patrik Aspers m fl utvecklar frågor om bildens roll i det ekonomiska livet, t ex i reklambudskap, i Aspers, 

Patrik,  Paul Fuehrer, Árni Sverrisson (red), 2004, Bild och samhälle. Visuell analys som vetenskaplig 

metod, 17. Studentlitteratur. Lund. 
17

 Jessica Evans och Stuart Hall utvecklar dessa tankebanor och menar att Visual Culture Studies 

metodmässigt vilar på semiotiken, dvs analyser av symboler, meningsskapande praktiker som står i 

centrum för all kulturell produktion och konsumtion. (Evans & Hall, 1991, Visual Culture: the Reader, 4. 
18

 Barbara B. Stern, Jonathan E. Schroeder, (1994) "Interpretative Methodology from Art and Literary 

Criticism: A Humanistic Approach to Advertising Imagery", European Journal of Marketing, Vol. 28 Iss: 

8/9, pp.114 - 132 
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I denna studie antas således att konstverk och annonser har en mening som kan blottläggas 

genom tolkning, dvs det som förutsätts i ikonografi/ikonologi.
19

 Panofskys första steg, pre-

ikonografisk analys, handlar om verkets form och innehåll, vilket förutsätter ett ’oskyldigt öga’, 

vars existens många betvivlar. I nästa nivå i analysen, ikonografisk analys, förväntas vi upptäcka 

hur verket förhåller sig till nationella, genre- eller periodtypiska drag. I det sista steget, ikonologin, 

rör sig analysen utåt, mot verkets historiska och sociala sammanhang, och inåt, mot artistens 

subjektivitet. Verket relateras till samhället, kontexten, och till artistens djupaste känslor.
20

  

 Det är i en balansgång mellan formella och kontextuella analyser som jag gör mina 

analyser av fyra annonser som utnyttjat konstverk för egna kommersiella syften.  

 

Avgränsningar 

En avgränsning är att endast fyra annonser analyseras, förhoppningen är att dessa inom sig visar 

på ett brett spektrum av aktuella appropriationer av konstverk. En annan avgränsning är att jag 

endast förhåller mig till fotografiska reproduktioner av dessa annonser, inte eventuella andra delar 

av den reklamkampanj i vilka annonserna ingår. En tredje är analyserna vilar på verket – annonsen 

– och inte på t ex intervjuer med reklambyråer, annonsörer eller mottagare. När det t ex talas om 

tänkbara syften eller effekter är analysen begränsad till det som jag tycker mig kunna utläsa ur 

verket/annonsen och dess kontext.  

 

Disposition 

I följande fyra avsnitt avser jag att först presentera originalkonstverken och dessas konstnärer samt 

redovisa några tidigare analyser av verken, i mån av tillgång på sådana texter. Därefter vidtar mina 

egna analyser av annonserna. I avsnittet Diskussion redovisar jag vad jag uppfattar som essensen 

av studiens resultat, vad jag kommit fram till i analyserna.  Jag går igenom svaren på de 

forskningsfrågor som formulerats; jag lägger tonvikten på hur jag upplever dessa på konstverk 

byggda annonser som bärare av kommersiella budskap. Jag återknyter i diskussionen till de olika 

teoretiska perspektiv som redovisats i det föregående. Jag pekar i ett avsnitt på några uppslag till 

vidare forskning som fötts under arbetets gång. Studien sammanfattas slutligen i ett kort avsnitt. 

                                                 
19

 Stephen Bann, 2009, Meaning/Interpretation, i Donald Preziosi, The Art of Art History. A Critical 

Anthology, 256-268. 
20

 Erwin Panofsky, 2009, Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art, i 

Donald Preziosi, The Art of Art History. A Critical Anthology, 220-235. 



 11 

Resumés annons/ 

Kungens död vid Lützen 
 

Det första exemplet på appropriation av konst i reklam är tidskriften Resumés parafras på en känd 

bataljmålning. Man har klistrat sitt reklambudskap om annonsering i tidskriften ovanpå en 

reproduktion av målningen. Bearbetningen är således minimal; likväl har målningen bearbetats 

och förändrats till både form och innehåll genom reklamtrycket. I tidskriften finns ingen uppgift 

om originalet, bara att källa är foto Nationalmuseum; jag är benägen att tala om plagiat. Tankarna 

går till Duchamps bearbetning av Leonardos Mona Lisa: ett litet tillägg och vips ser vi något 

annat! Att förlagan här i mycket liten utsträckning har bearbetats är intressant, då man tycks mena 

att originalmålningens tematik stämmer direkt in på det budskap man vill förmedla.   

 

Förebilden  

Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen är en typisk bataljmålning av Carl Wahlbom som bl a 

specialiserade sig på hästar och utnyttjade sin sålunda förvärvade förmåga till att måla bataljer, 

främst från det 30-åriga kriget., där ett antal slag ägde rum med svensk trupp inblandad. (bild 1). 

Johan Wilhelm Carl Wahlbom föddes i Kalmar 1810 och dog 1858. Han var militär, antogs vid 

Konstakademin, där han senare blev ledamot och professor. Han blev känd som historiemålare.   

Den här återgivna målningen har förvärvats av den svenska staten. Den är en av Sveriges 

mest kända och beundrade historiemålningar. ”Den är en dramatiskt uttrycksfull, av 

bravurmässiga rörelsemotiv fylld ryttarstrid och även konstnärligt sammanhållen trots hästarnas 

våldsamma ställningar.” 
21

 

 

Resumés annons  

Målningen i Resumés annons är en dramatisk skildring av vad som här framstår som ett ryttarslag, 

där bara i någon utsträckning fotsoldater är inblandade (i nedre högra hörnet). De båda arméerna 

drabbar samman och har lämnat stadiet beskjutning på avstånd bakom sig. Nu pågår strid man mot 

man, med dragna handvapen. Mest påfallande är hästarnas utsatta position; på bägge sidor om 

frontlinjen är hästarnas rörelser förvridna och obekväma. Man får intrycket att hästarna lider lika 

                                                 
21

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Wahlbom 
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mycket som manskapet och att även de får uppleva krigets fasor i form av lidande och ond bråd 

död (bild 2). 

 

 

Bild 1. Förebilden för Resumés annons: Carl Wahlboms Kungens död   

i slaget vid Lützen (1855).  Källa: . http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20213 

 

Kompositionen är uppbyggd som en stjärna med tre fyra spetsar, i mitten finns den döende 

konungen, Gustaf II Adolf som fallit av sin häst och nästan flyter i tomrummet mellan den egna 

hästen och drabantens. Ljussättningen förstärker denna komposition: på kungen och förgrunden 

faller in ljus; i övrigt ligger den famösa dimman tätt över slagfältet; man kan inte urskilja 

detaljerna i bakgrunden; himlen är olycksbådande och förstärker det ödesdigra i hela situationen. 

En andra drabant/livvakt sträcker förtvivlat ut armen mot konungen, som kunde han rädda honom 

från effekten av den dödande kulan genom lungan; en tredje drabant till vänster dukar under för en 

kula eller ett muskötskott. Konungen bär inga uppenbara spår av den dödande kulan, blöder inte 

synbart. I förgrunden ligger kringströdda rester av slaget, en pistol, en hatt och en hästsko. En 

vattenpöl speglar ljuset i målningens mitt.  

Målningens motiv är således mindre en segerrik svensk armé i ett fältslag; man kan inte se 

att svenskarna slutgiltigt segrar, bara en situation i helheten upplevs på nära håll, en liten del av 

det stora slaget skildras här. 
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Bild  2. Annons i Resumé om platsannonsering i tidskriften .  

Källa: Resumé nr 34, 2011. 

 

Den frid som vilar över den döende konungen är en ren historieförfalskning. I själva verket föll 

Gustaf II Adold av sin häst, släpades med ett stycke och blev sedan liggande; han fick sedan flera 

värjstick, plundrades och sköts till slut genom tinningen. Sannolikt var männen i den kejserliga 

armén inte medvetna om att det var den svenske kungen som man stött på i stridens vimmel. 

Annars hade ett tillfångatagande stått högre upp på önskelistan. 

Kungens död innebar en försvagning av den svenska positionen i det trettioåriga kriget. 

Efter nästa slag, vid Nördlingen, som svenskarna förlorade, var det slut på svensk dominans i 

kriget. Slaget vid Lützen är således inte det mest ärofyllda i svensk krigshistoria, utan var början 

till slutet på en segerrik krigföring. 

Warlbom kan här knappast ha avsett att skapa en historiemålning där ära och framgång står 

i fokus. Däremot är det ett sorgens ögonblick, då det svenska statsöverhuvudet faller i strid; han 

faller med ett fridfyllt ansikte och i förvissning om att han gjort sitt bästa för fosterlandet.  

Resumés budskap är den egna tidskriftens möjligheter att nå ”de bästa inom reklam och 

marknadsföring” med platsannonser. Den stora texten uppe till vänster lyder: ”Vinn alla höstens 

pitcher. Ring 08-7363001”.’Pitcher’ är ett fackuttryck i branschen och betyder reklambyråtävling 
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(om större uppdrag). Här tycks pitcher ha förknippats med ’batalj’ och det som annonsen spinner 

på är således bataljmotivet, här illustrerat med slaget vid Lützen. Kopplingen mellan målningen 

och reklambudskapet ligger i bilden av de i överförd bemärkelse ’slag’ som utkämpas på 

reklammarknaden och de segrar man där vill uppnå. Det tidningen vill framhålla är således bilden 

av kamp på marknaden för platsannonser, att det gäller att vinna slagen om uppdragsgivarnas 

gunst. Man vänder sig här till företag i reklam, medier och PR, där många är medlemmar i den 

grupp som Bourdieu talar om som den nya medelklassen, med en utvecklad förmåga till reflektion 

kring symboliska inslag, t ex metaforer eller som här en återgivning av en känd målning.  

Ett implicit tema i målningen är att den skildrar ett slag under Sveriges stor-maktstid; 

’våra’ arméer var under konungens ledning segerrika i de religionskrig som utkämpades på 

kontinenten. Sverige framstod efter Westfaliska freden som en stormakt i norra Europa. Kanske 

vill annonsören dra nytta av detta prestigefyllda sammanhang på något sätt. Annonsen lånar 

således litet av den makt, den ära och de framgångar som var inbyggda i motivkretsen. Hur 

målningens huvudmotiv, kungens död i detta slag, kan associeras till ett reklambudskap är dock 

oklart, åtminstone för mig. 

Kungens död som tema i målningen ha vag om ens någon koppling till annonsens uttalade 

budskap eller till dess antagna syfte. Detta tema är snarast ägnat att fördunkla annonsens 

förmodade huvudbudskap: att man bör välja Resumé för platsannonser i branschen. 

Resumés annons känns därför som ett hastverk. Möjligen kan man säga att professionella 

reklammakare kanske uppskattar en viss nymodighet eller fräschör i greppet att klistra på ett i 

branschjargong fraserat budskap på en 1800-tals målning om det kända slaget vid Lützen, och är 

beredda att avstå från att närmare reflektera över budskapets koppling till konstverket. Detta att 

målningen handlade om ond bråd död snarare än om bataljer eller segrar. 
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Chateau Versailles’ annons/ 

Marie Antoinette med en ros 

 

I en annons för en modeutställning i Versailles slott oktober 2011, ’Le XVIIIe au gout du jour’, 

finns porträttet av Marie Antoinette av Vigée-Lebrun i centrum av ett fotomontage, där delar av 

utställningsmaterialet och en bild av Trianon, den del av slottet där utställningen arrangerades, 

också återges. Ingen uppgift finns om vilka de ingående komponenterna i collaget är; jag får gissa 

och söka i utställningskatalog och samlingar.  

 

Förebilden 

Porträttet av Marie Antoinette visar en vacker välklädd kvinna, med en djupt urringad klänning 

enligt tidens eleganta mode, prydd med en stor sidenrosett och med spetsar runt urringningen och 

vid ärmarna (bild 3). Runt halsen bär hon ett pärlhalsband; bägge armarna är också prydda med 

pärlsmycken. I vänster hand håller hon en ros, medan höger hand håller i rosens band. En väska 

anas vid midjan, också prydd med en ros. Håret och huvudbonaden är tillsammans utsmyckade 

med rullar och fjädrar och inramat av en turban, sannolikt i siden.  

Bell säger att Elisabeth Vigée-Lebrun var en av denna tids mest framstående och 

omtyckta porträttmålare. Hennes far var också konstnär och lärde henne sannolikt grunderna i 

yrket. Vid tjugo års ålder gifte hon sig med en känd konsthandlare och fick även härigenom ett 

visst stöd för att bli accepterad i tidens konstvärld. Det avgörande var dock hennes talang, som 

många uppmärksammade vid denna tid.
22

 Det förtroende hon åtnjöt hos den franska drottningen, 

Marie Antoinette, var en av förklaringarna till hennes framgångar i den dåtida franska 

konstvärlden.
23

 Samtidigt var närheten till hovet nära att kosta henne livet; hon fick gå i 

landsflykt, på pekar Shearer West.
24

 

 

                                                 
22

 Julian Bell, 2007, Mirror of the World. A New History of Art, 296.  
23

 Ibid, 296. 
24

 Shearer West, 2004, Portraiture, 81. 
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Bild 3. Marie Antoinette med en ros (Elisabeth Vigée-Lebrun, 1785) 

Källa: tatianastearoom.blogspot.com 

 

Collaget 

I en annons för en modeutställning i Versailles slott oktober 2011, ’Le XVIIIe au gout du jour’, 

finns porträttet av Marie Antoinette av Vigée-Lebrun i centrum av ett fotomontage, där delar av 

utställningsmaterialet också återges (Bild 8). Porträttet är spegelvänt och i Marie Antoinettes hand 

är inmonterad en solfjäder, sannolikt ett utställningsföremål. Hennes andra hand omfamnar ett 

1700-talsplagg ur utställningen och hon är klädd i en kreation från 1990-talet. Marie Antoinettes 

attribut i originalet, en ros, är inmonterad närmare hennes hals.  I bakgrunden ser man en 

pelarkolonn från Le Grand Trianon, en del av Versailles-slottet, i röd marmor från Languedoc, 

vilket ger en geografisk förankring för utställningen. (Bild 4). 

Sammantaget visar bilden i annonsens centrum således en vacker, förnäm dam av börd. 

Skönheten och välkläddheten förefaller stå i centrum; en viss distans till omvärlden anas. Om man 

försöker finna till en sinnesstämning, en känsla, vid betraktandet av denna kvinna är det möjligen 

att hon ser vänlig ut, blicken är mild och åskådaren betraktas direkt i ögonen; vi är inbjudna till 
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något slags kommunikation med henne, möjligen inte ’au niveau’. Rosens symbolik utvecklar jag 

i det följande. 

Kompositionen är lugn men ändå fartfylld. Kvinnan, Marie Antoinette, förefaller hantera 

1700-talsplagget och den modelldocka det sitter på som ett instrument, en trumma. Kjolen ur den 

moderna kreationen svänger, vilket ger bilden ett livligt intryck. 

Elizabeth Vigée-Lebruns porträtt av Marie Antoinette är således i hög grad närvarande i 

parafrasen som annonserar den stora historiska modeutställningen på Versailles’ slott 2011. Temat 

är 1700-talet till våra dagar. 1700-talsplagget är en s k corps de baleine, en föregångare till 

korsetten som bars som underplagg under de egentliga kreationerna tillsammans med en 

undertröja. Plagget beskrevs av Montaigne som ett veritabelt tortyrinstrument och bars även av 

havande kvinnor. 

Fotomontaget domineras av en festklänning designad av Vivienne Westwood, ett stort 

plagg med olika ytor med bjärta färger från 1991. Dame Vivienne uppmärksammades först när 

hon 1971 började sälja sina designade kläder i makens – Sex Pistols managern McClarens - affär i 

London. Westwood har sedan dess skapat sig en karriär inom en nisch som betecknas som en 

punkinspirerad romantisk stil, inte utan en viss konstnärligt lyft enligt min mening. 

 Kopplingen mellan den sköna kreationen och tortyrinstrumentet för tanken till ett 

underliggande tema: skönheten och skönhetens pris. Vill man vara fin så får man lida pin Detta 

tema har naturligtvis därutöver en koppling till dagens genusperspektiv – i detta fall handlar det 

om kvinnlig skönhet och kvinnor som vackra, attraktiva objekt. I det sammanhanget känns Marie 

Antoinette målningen i annonsens mitt särskilt väl vald – drottningen symboliserade denna 

skönhetsinriktade kvinnoroll och fick betala det ultimata priset, en för tidig död under giljotinen, 

under folkmassornas jubel.
25

 

Rosen som urgammal kristen symbol, för Maria, Jesus, andlighet och skönhet är välkänd. 

Rosen är en av våra mest universella symboler, med en rik innebörd tvärs over politiska och 

religiösa skiljelinjer och epoker. Kärlek, djupa känslor, trohet har härvid i allmänhet stått i 

                                                 

25 Skönhet har också en mångkulturell dimension, påpekar Frith m fl. Här handlar det om franskt 1700-tal 

och dagens värderingar av skönhet.(Frith, Katherine, Ping Shaw, Hong Cheng, 2006, “The Construction of 

Beauty: A Cross-Cultural Analysis of Women's Magazine Advertising”, Journal of Communication, vol 

55, Issue 1, 56-70). 
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centrum.
26

 Därtill kan man här  påpeka att rosen, blomman som trots sin skönhet vissnar, också 

varit en symbol för alltings förgänglighet, vilket ju på ett nästan makabert sätt knyter an till det 

föregående temat, skönhetens pris. Här handlar det om ett skönhetsideal som tycks överbrygga 

sekler, åtminstone i västvärlden. 

 

Bild 4. Annons för modeutställning i Versailles slott.  
Källa: LeMondes söndagsbilaga 2 oktober 2011 

 

 

                                                 
26

 http://www.proflowers.com/flowerguide/rosemeanings/redrose-

meanings.aspx?ref=organicgglgeneric_rose+symbol&prid=pfseogg 
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Tre starka kvinnor ligger i olika mening bakom annonsen, vilket kanske förklarar dess 

omedelbarhet och kraft – Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie Antoinette och Vivienne Westwood. 

Inget damm vilar över denna annons trots dess 1700-talstema. 

I utställningen, vars grundidé var likheterna mellan 1700-tal och modern tid i modet, 

deltog i första hand alla stora franska namn inom haute couture, men även engelska, amerikanska 

och japanska modeskapare. Sammanlagt visades sextiofem kreationer, både museiföremål, haute 

coutureplagg och prêt-a-porter. 

Att döma av recensionerna bör utställningen ha varit en framgång. I vad mån 

annonsen/affischen bidrog till detta är svårt att uttala sig om. Personligen tror jag att den spelade 

en högst avsevärd roll när det gällde att locka besökare ut till Versailles slott. 

En recensent tillade att den enda beska bismaken från utställningen är att denna visar upp 

en så uppenbar lyx – trots alla kvarstående eller ökande orättvisor. Det var ju denna omåttliga lyx 

vi alla tycker stack i ögonen på 1700-talet, på Marie Antoinettes tid. Kungligheternas tycks ju ha 

haft en synnerligen dålig känsla för befolkningens lott. Denna brytning mellan lyx och klyftor i 

samhället gav utställningen en särskild krydda, menade skribenten.27 

I annonsen för utställningen i Versailles gav porträttet av Marie Antoinette precis den 

koppling till 1700-talet och till välkläddhet som utställningen behövde – ett självklart val 

egentligen. Övriga inslag i annonsen var hämtade bland utställningens kläder och gav den 

nödvändiga kopplingen över seklerna och modeväxlingarna. De medverkande starka kvinnorna – 

Elisabeth Vigée Lebrun, Marie Antoinette och Vivienne Westwood bidrog till att ge annonsen liv 

och fläkt. Vi ser här prov på en självständig och framgångsrik kommersiell konst. 

 

    

                                                 
27

 http://www.telerama.fr/art/le-xviiie-siecle-au-gout-du-jour,72115.php (Ce point de vue ne diminue pas 

l'intérêt de l'exposition. Au contraire, il l'enrichit d'une saveur étrange) 

http://www.telerama.fr/art/le-xviiie-siecle-au-gout-du-jour,72115.php
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Cordon-Bleus annons/ 

Grand Still Life 
 

I strikt mening finns ingen enstaka förebild för Cordon-Bleus annons, utan det är vad Dietzmann 

kallar ’an arrangement’
28

. Denna annons framstår som en ’pastisch’på genren ’stilleben med mat’ i 

holländskt 1600-talsmåleri.
29

 Ingen referens till denna genre finns. 

 

Förebilden 

Det är uppenbart att annonsören/reklambyrån här utgått ifrån en känd genre, stilleben med mat i 

holländskt 1600- tal. Den beskrivs under rubriken ’Rikare och klarare’ av Julian Bell. I Holland 

fanns en förmögen borgarklass som uppskattade lantlig enkelhet men också lyx och överflöd. Jan 

Davidszoon de Heem m fl målade stilleben som var rena utsvävningarna i mat och dryck (Bild 5). 

Nu var det livet och allt det kan bjuda på som stod i centrum, glädjen i materialismen och 

överflödet. Barocken hade gjort sitt intåg.
30

  

 De Heem älskade mat; han flyttade från Utrecht till Antwerpen för att i hamnen där kunna 

finna ’rare fruit of all kinds, large plums, peaches, cherries, oranges, lemons, grapes’, berättar han 

i ett brev till en tysk konstskribent.
31

  

Grand Still Life från 1650 är ett oerhört detaljrikt stilleben som skildrar råvarorna till en 

måltid i överflödets tecken: hummer, torkad skinka, färska fikon och mängder av andra exotiska 

tillbehör, allt minutiöst beskrivet, lyx i en rikedom av detaljer som blivit en egen genre.
32

 

 

                                                 
28

 Franz Dietzmann, Possibilities of Art Appropriation in Print Advertising, 2008, 20. 
29

 Svetlana Alpers har försökt att ’förklara’ det detaljrika holländska 1600-talsmåleriet genom att ge en bild 

av den tidens Holland som hon menar hade en alldeles speciell bildkultur: konsten avspeglade samhället 

och dess utveckling. Hon ger exempel på entusiasmen för vetenskapens framsteg, vad man kunde se i 

mikroskop och genom experiment. Hon pekar på framstegen när det gällde förståelsen av hur ögat och 

linser fungerar, hur kartor kunde framställas som återgav de holländska resorna över världshaven, hur 

texter bereddes plats i konsten. En speciell bildkultur föder en speciell sorts konst, är den underliggande 

teorin (Svetlana Alpers, 1983. The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century.) 
30

 Julian Bell, 2007, A New History of Art. Mirror of the World, 250-251. 
31

 Bell, s 251. 
32

 Historikern Simon Shama menar i sin bok om den holländska guldåldern att den framgångsrika kampen 

mot havet, vattnet, gav näring åt en särskild envishet och framgångstro i Holland. Likson Alpers handlar 

det även här om att kontexten tydligt påverkar konsten (The Embarrassment of Riches: An interpretation of 

Dutch culture in the Golden Age, 1987). 
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Bild 5: Grand Still Life, 1650, av Jan Davidszoon de Heem  
Källa: http://www.myartprints.co.uk/a/jan-davidsz-de-heem/still-life-2.html 

 

Pastischen 

Låt mig återvända till det stilleben som är huvudtemat i Cordon-Bleus annons (Bild 6). Det är ett 

fotografi, inte en målning; här ligger en viktig skillnad mot den tänkbara förebilden. I övre vänstra 

hörnet en, möjligen två, fasan(er), i nedre högra hörnet ett par vaktlar, däremellan en stor bit kött 

från ett nöts ryggparti – oxfilé. Vaktlarna åtföljs av vaktelägg, varav ett öppnats. I bildens mittparti 

finns tillbehör som lök, vitlök, valnötter, svamp, rödbetor, kryddor. I det övre högra hörnet finns 

bröd, ost och korv. Råvarorna ligger på en mörk träskiva. Målningens färgsättning i övrigt är 

mörk; bakgrunden är nästan svart, vilket bidrar till det eleganta intrycket. Ljuset faller in och 

reflekteras i de ljusa ingredienserna: lök, ost, vitlök och valnötter, medan fåglarna bara belyses 

partiellt, de förblir delvis dolda i bildens mörka utkanter.  

Kompositionen har sitt blickfång i övre vänstra hörnet, på fasanerna, och en linje anas, en 

diagonal, ner mot vaktlarna, via vakteläggen. En tvärsgående linje, från höger till vänster, skapas 

av oxfilén och tillbehören. 
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Det tycks som om här finns råvaror för en magnifik middag, med viss tonvikt på exklusiva 

ingredienser. Texten talar om finsmakare, av bilden att döma här väl närmast liktydigt med 

personer med dyrbara vanor och aptit på läckerheter.  

 Flera av ingredienserna på fotot är sådana som man förknippar med lyx och överflöd. Flera 

litterära belägg finns t ex på kungamiddagar där fasan eller vaktel ingått. Vaktel och vaktelägg är 

laddade med symbolik; I Japan är vakteln en symbol för kärlek och trohet och är därför en populär 

rätt vid romantiska middagar.
33

 I många forntida kulturer har vakteln symboliserat mod och 

kärlek. 
34

 En sökning på ’fasan & symbolik’ ger som resultat en fågel som tycks laddad med olika 

världen i kinesisk och japansk symbolvärld och bland Amerikas urinnevånare. Många av de mer 

eller mindre trovärdiga källorna spinner vidare på fasantuppens förmåga att locka till sig 

beundrare av det andra könet, på högljuddhet och mod, men också på positiva sidor som 

kreativitet och energi. I den antika världen var fasanen ömsom symbol för lyxig mat, ömsom 

bekant för sina vackra fjädrar. Under medeltiden kom fasanen att stå som sinnebild för lyxig mat 

och överflöd, men hade också medicinsk användning. Inom konsten under följande århundraden 

stod fasanen för kärlek, vällust och högmod. 

Herta Müllers boktitel poppar upp i mitt minne: Människan är en stor fasan i världen.
35

 

Hon anspelar på människans högmod, kanske härlett ur fasantuppens färgstarkt eleganta utseende 

och högmodiga revirrop. Det uttyds som att människan är stark, men handlar också om rädsla och 

fruktan (som tyskspråkig minoritet i Rumänien). Eftersom metaforen ’människa som fasan’ aldrig 

riktigt utreds, förblir den gåtfull.
36

  

Cordon-Bleu är ett svenskt företag i köksinredning och -redskap som är återförsäljare för 

ett antal exklusiva internationella varumärken.
37

 Det intryck som Cordon-Bleu vill skapa i sin 

marknadsföring förefaller vara att man tillhandahåller produkter för matlagning av högsta 

internationella klass. Hur väl stämmer annonsen – pastischen på holländskt 1600-tal – överens 

med denna strategi?  

 

 

 

                                                 
33

 http://www.tradifood.com/vaktel.aspx 
34

 http://www.heraldryclipart.com/symbolism/q.html 
35

 Herta Müller, 1986, Människan är en stor fasan i världen (2009 års nobelpristagare) 
36

 http://www.sappho.dk/herta-mueller-den-virkelighed-der-skal-bares.htm 
37

 http://www-cordon-bleu.se 

http://www.sappho.dk/herta-mueller-den-virkelighed-der-skal-bares.htm


 23 

 

 

Bild 6: Annons för köksredskap av Cordon-Bleu. Källa: Elle, nr 3, 2010 

 

I referensen till holländsk barock ligger också intrycket av omåttlighet, överflöd och extravagans 

bortom det som krävs för ett gott borgerligt liv. Man kan fundera över om just denna innebörd av 

fasaner, vaktlar och ostron på Cordon-Bleus bordsskiva är särskilt välfunnen för 

köksredskapsföretaget. Som parallellvärde till omåttlighet och rikedom ligger ju den dåliga 

smaken hos de (ny)rika, om man får tro Bourdieu.
38

  

                                                 
38

 Pierre Bourdieu, 1994,  Kultursociologiska texter, 308; måttfullheten är ett måste att uppnå för den som 

vill falla in i bourgoisiens strängt censurerade språkbruk och livsstil. 
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Cordon-Bleus pastisch på holländska 1600-talsstilleben bör dock huvudsakligen ha tillfört 

företaget en prestige i form av sådan lyx och överflöd som man vill förknippas med. Man kan 

fundera över alternativa visualiseringar; vanliga är bilder på produkter som säljs eller att man visar 

på särskilda erbjudanden, utbudsannonsering. Här har företaget tillsammans med sin reklambyrå, 

Smiths, valt att med hjälp av ett konstverk förmedla en stil, en stämning, ett förhållningssätt till 

god mat som man svårligen hade kunnat uppnå utan stödet av ett konstverk eller en genre som den 

holländska 1600-talsmålningen. Igenkänningseffekten bör för en bildad medelklass ha varit tydlig, 

även om man inte vet exakt vilken tavla som varit utgångspunkten för denna pastisch. Även utan 

att göra referensen till det holländska 1600-talsmåleriet har annonsen fyllts med så många 

uppenbara tecken att den bör väcka intresse hos åtminstone den matlagningsglade läsaren. 

Symboliken i de valda ingredienserna i annonsen talar för att man gått noggrant tillväga och tänkt 

igenom valet av råvaror för en närmast vällustig måltid. I en andra annons på samma tema har 

man inkluderat ostron istället för fasan, också en tydlig signal om lyx och sensualitet. Även i 

andra enheter i kampanjen har man – utan att appropriera konstverk – lyft utformningen av 

annonser till en ovanligt kreativ nivå. Företaget och dess reklambyrå har också vunnit ett 

prestigefyllt internationellt pris för kampanjen. Vi ser här exempel på framgångsrik och 

uppskattad kommersiell konst, för att återknyta till den tidigare diskussionen om ’commercial art’ 

och ’fine art’. 
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El Corte Inglés’ annons/ 

Hovdamerna 

 

I annonsen i Iberias Flight Magazine, Rondo Iberia, för El Corte Inglés’ varuhus har Diego 

Velázquez’ målning genomgått dramatiska förändringar, i huvudsak ’modernisering’ och 

’kommersialisering’; likväl är annonsen otvetydigt en parafras på Las Meninas – en av många 

borde jag kanske tillägga.
39

 Någon kan uppfatta parafrasen mer som en ’parodi’. Jag menar 

dock att det humoristiska inslaget inte dominerar, snarare är en viss vördnad för förlagan tydlig. 

Annonsen finns i flera versioner, med olika text, alla utan referens till den kända målningen. 

 

Förebilden 

Vi vet relativt litet om bakgrunden till denna tavla av Diego Velázquez. Den hittades 1666, sex år 

efter konstnärens död i samband med en ’bouppteckning’ efter den avlidne kungen Filip IV. Enligt 

uppgift ska målningen ha avslutats 1656. Medlemmarna av den kungliga familjen kom ofta till 

konstnärens ateljé för att följa målningen tillkomst.
40

 Om målningens tillkomst sålunda delvis är 

höljd i dunkel, är det ingen brist på analyser av detta mästerverk, också känt under sitt spanska 

namn, Las Meninas (bild 7).  

Gruppen står i en stor sal. På väggarna hänger tavlor från golv till tak. Flera av dem 

förefaller vara verk av flamländska konstnärer. Velázquez har en medveten attityd och blick, och 

är en tydlig aktör i bilden. Detta är ett återkommande tema i analyser av detta verk; hur kunde han 

som konstnär få framställa sig själv på samma bild som kungaparet? Det har i allmänhet tolkats så 

att han hade en mycket stark position vid hovet – och att han med denna bild både visualiserade 

och manifesterade den.
41

 

Velázquez’ Las Meninas har länge framför allt beundrats för dess realism. 1800-talets 

kritiker noterade att  tavlan fångar ett ögonblick i tid och rum. Nutida betraktare har betonat den 

kontroll som Velázquez använt sig av för att skapa naturalistiska effekter. Ett vanligt omdöme är 

                                                 
39

 Under 1957 målade Picasso en serie parafraser på Las Meninas. Picasso ser mörkret och öppnar upp 

fönstren på höger sida, och tillför kandelabrar på väggarna; dessutom låter han hovmannen ännu tydligare 

släppa in ljus genom den dörr han står i. Flickan med hunden badar i ljus. Richard Hamilton gjorde 1973 en 

parafras på Picassos parafras, en vidareförädling kan man kanske tala om. Här har flera avvikelser gjorts 

från förebilderna, bl a har hunden blivit ett vildsvin och flickan en harlequin-gestalt, med referenser till 

Picassos arbeten under olika perioder. Även han såg således annat i Las Meninas än annonsmakarna.  
40

 Julian Bell, 2007, A New History of Art. Mirror of the World, 247 
41

 Ibid, 247 
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idag att Las Meninas handlar om måleriets villkor, konstnärens kontroll över representation, och 

just Velázquez’ status som hovmålare.
42

 

Velazquez’ kontroll kan kanske bäst ses i den spontanitet och i den informella gruppering 

som Infanta Margarita, dotter till kungen och drottningen av Spanien, får inta i förgrunden. Hon 

placeras närmast en tänkt centrallinje i bilden, något till vänster om axeln. Ljuset från fönstret till 

höger i bilden faller mer på henne än på de omgivande deltagarna. De omgivande hovdamerna 

betraktar prinsessan med vördnad, men är också medvetna om betraktarna. De flesta  personerna 

på bilden stirrar utåt i bilden. Betraktarna inkluderas härigenom i kompositionen, blir en del av 

denna berättelse. Vi tilldelas roller både som betraktare och betraktade. Vi får rollen som kung och 

drottning vilket förklarar den uppmärksamhet vi får av övriga aktörer. Infantas relation till de 

kungliga markeras genom att hon står närmast spegelbilden av föräldrarna i bildplanet.
43

 

W. J. Thomas Mitchell analyserar Las Meninas för att besvara frågan What do pictures 

want? Han menar att människorna i Las Meninas ger intryck av att överraskas av åskådaren, som 

om man i tavlan vore ’caught in the act’. Bilden inbjuder oss att delta i detta spel; vi befinner oss 

inte i spegeln på väggen i bakgrunden, men blir igenkända av hovdamerna, konstnärerna och 

övriga i bilden. Detta förefaller vara bildens avsikt, menar Mitchell, och fortsätter: detta är vad 

bilden kräver som ett minimum för att dess magi ska uppskattas. Fakta i målet är dock att bilden 

bara låtsas välkomna oss; spegeln avspeglar varken oss eller kungaparet, snarare den duk som 

Velázquez målar kungaparet på; och iförgrunden sover en hund som inte bryr sig nämnvärt om 

oss; inga personer i bilden tittar egentligen på oss. Det kan man kanske säga hör till konventionen 

i denna typ av grupporträtt, men Las Meninas är speciell, säger Mitchell. Den är extrem i att den 

är en ’tableau vivant’ för en överhet vars ställning också ifrågasätts samtidigt som den framhävs.
44

 

 Julian Bell bidrar med några observationer kring de realistiska inslagen i Las Meninas, t 

ex att slottets tak berövats sina takkronor (eftersom hovet var i det närmaste bankrutt). Men flera 

realistiska inslag ställs här mot varandra och lurar åskådaren som om Velázquez vill ställa oss 

inför gåtor. Allt detta tillhör kungen och drottningen av Spanien; men som åskådare blir vi också 

involverade; vi ger tavlan liv. Infanta Margarita, Filip IV:s dotter, får ett glas vatten av en hovdam  
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 http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/artist/las_meninas.html 
43

 http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/artist/las_meninas.html 
44

 W.J. Thomas Mitchell, 2005, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, 50 
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Bild 7. Hovdamerna av Diego Velázquez 

Källa: http://www.evl.uic.edu/chris/meninas/ 

 

http://www.evl.uic.edu/chris/meninas/
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till vänster. Fingrar, fibrer, blommor, lockat hår fästs vid duken med en lätthet och på ett 

sparsmakat sätt som ingen annan oljemålare har kunnat efterlikna.
45

 

Svetlana Alpers menar att Las Meninas är ett exempel på Velázquez’ förmåga att 

kombinera två sorts seende. Hon skiljer på ’lookers’ i målningen (konstnären själv) och ’viewers’, 

här kungaparet och vi som står framför målningen. Las Meninas kan således inte, säger Alpers, 

ges en enda tolkning, därför att den återger bildens relation till åskådaren och världen på två sätt 

som Velázquez fann förenliga.
46

 

Foucault har levererat en ofta citerad, men kontroversiell, tolkning av målningen. 

Foucaults huvudtes är att en målning inte bör tolkas enligt upphovsmannens intentioner, utan 

snarare som exempel på sin tids sätt att se. Detta kallade Foucault ’episteme’, tidsbunden kunskap 

(ungefär ’paradigm’, för att tala med Kuhn). I linje med detta sätt att betrakta konst menar 

Foucault att Las Meninas är typisk för det tidigmoderna epistemet, som sätter nytt fokus på 

självmedvetandet och den varseblivande roll när det gäller att betrakta världen. Han förutsatte att 

ett konstverk har en mening, men han avvisade anspråken på att vi skall tolka konst genom att se 

in i konstnärens medvetande. Innebörd handlar inte så mycket om konstnärernas begär och tankar 

som om den epok i vilken de lever och arbetar.
47

 

Tolkningar av Las Meninas på temat mystik finns också.
48

 Dessa har mindre intresse i 

detta sammanhang.  

Jag fäster mig själv mest vid målningens ’biroller’: Velázquez måste ha fäst något särskilt 

avseende vid: hovmannen längst bort som s a s inte fyller någon särskild viktig funktion i bilden 

och flickan med hunden som har en oklar relation till övriga personer som tilldelats tydligare 

roller i bilden eller som antas finnas utanför bilden. Något särskilt måste konstnären ha avsett med 

dessa biroller!  

 

 

                                                 
45

 Julian Bell, 2007, A New History of Art. Mirror of the World, 247. 
46

 Svetlana Alpers, 1983. The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, 69-70 
47

 Michel Foucault, Les mots et les choses.  Se ävem Cynthia Freeland, 2003, Konstteori. En introduktion, 

150-152 och Gutting, Gary, "Michel Foucault", I Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Fall 2011 Edition), (URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/foucault/). 
48

 I mera spekulativa analyser av formella egenskaper i Las Meninas-målningen ser man att 

huvudpersonernas huvuden bildar en cirkel, vilket anknyter till en cirkels magiska egenskaper att förena t 

ex en förbannelse och en välsignelse. Om man till cirkeln fogar en båge ner mot dvärgen och upp mot 

dvärgens huvud erhålls ett stjärntecken.. Konstnären var mycket intresserad av astronomi och astrologi 

(http://www.evl.uic.edu/chris/meninas/) 
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Parafrasen 

En uppenbar förändring som parafrasen genomgått är att den är ett fotografi och att 

konstnären/målaren ersatts av en fotograf och den stora duken på staffliet ersatts av en skärm för 

spridning av blixtar vid ateljéfotografering. Kungen och drottningen i spegeln, den ursprungliga 

målningens motiv som betraktaren inte såg direkt är i parafrasen ersatta av ett okänt par, kanske 

förmögna utländska besökare till El Corte Inglés. Dessa är iförda jackor med pälsförsedda kragar, 

rimligen ett tecken på det välstånd som är en förutsättning för shopping på det fina varuhuset i 

Madrid. Hovdamen närmast fotografen har fått moderna eleganta festkläder, med en ganska djärv 

urringning istället för den tillknäppta 1600-talsstassen. De vackra broderierna på hovdamen till 

höger om prinsessan har likaledes ersatts av en yvig pälskrage, åter en modernisering med 

symboler på dyrbar elegans.  Dvärgen i Velázquez’ målning, ett kontroversiellt motiv inom 

reklamen, har ersatts av en i hög krage ganska neutralt klädd bystig hovdam till höger om den 

pälskrageförsedda kollegan. Den lilla flickan har en modern barnmodedress på sig. Prinsessan i 

mitten har – liksom hovdamerna - blivit litet äldre och fått en vuxnare urringning i tyllklänningen. 

En statuspåse från varuhuset El Corte Inglés har tillförts längst fram till vänster i bilden. En annan 

skillnad är att konstverken på väggarna ersatts av bara ramar. 

Likheterna mellan förebild och parafras handlar framför allt om kompositionen, 

rollfördelningen mellan olika aktörer i förgrunden, deras liksom i förebilden eleganta kläder, deras 

rörelsemönster sinsemellan, deras åldersfördelning, med t ex den minsta flickan sysselsatt med 

hunden längst fram till höger i bilden. Huvudenas cirkelform kvar- står i kompositionen, ett 

exempel på trohet mot originalet, men sannolikt utan referens till den betydelse som på 1600-talet 

möjligen kunde knytas till cirkelformen. Mannen i dörren, en av drottningens tjänare, är också vid 

första anblicken påtagligt oföränderlig, nästan tagen ur en annan tid än nutiden. Här finns kanske 

en vag referens till originalets tidsålder. Hunden intar samma ställning, ligger och betraktar oss 

som ser sällskapet på bild. Ett diskret par i bakgrunden har samma relativa avstånd och visar en 

viss passivitet i relation till de närmaste aktörerna i bilden. Palatsinteriören är lik originalet, med 

gamla guldinramade speglar dock utan tavlor på väggarna. 

Varför har det moderna varuhuset valt en annons med en så tydlig referens till en klassisk 

målning? Sannolikt räknar man med att annonsen ska ha ett högt uppmärksamhetsvärde hos en 

bildad välmående klass av utländska besökare (målgrupp är utländska besökare från länder utanför 

EU) som säkert omedelbart känner igen Velázquez’ målning som förebild. Kanske räknar  
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Bild 8. Annons för varuhuset El Corte Inglés i Madrid. 
Källa: Iberias Flight Magazine, Ronda Iberia, maj 2011, s 21. Byggd på Diego Velázquez’ Las Meninas (1656-1657) 
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annonsören också med att denna grupp människor uppskattar den konstvetenskapliga leken.  De 

kanske liksom jag analyserar likheter och förändringar mellan original och parafras. Greppet blir 

ett skäl att dröja kvar i annonsen och ta del av dess budskap – att man får 10 % välkomstrabatt i 

varuhuset om man identifierar sig som tillhörande målgruppen, förutom 18 % mervärdeskatte-

återbäring. 

Ett annat motiv för att använda ett känt klassiskt konstverk i en annons är kanske att en del 

av konstverkets prestige s a s ska färga av sig på annonsören, varuhuset på fina gatan.
49

 Här 

förstärker de eleganta kläderna på hovdamerna tanken på varuhuset som en plats där man kan 

skaffa denna elegans eller åtminstone uppnå en viss prestigefylld välkläddhet. Eller är det fråga 

om slentrian; det vanliga vid appropriationer tycks ju vara att man väljer mycket kända klassiska 

konstverk att utgå ifrån. Las Meninas är i hög grad just ett sådant ’odödligt’ verk. Annonsen är 

liksom Iberias kundtidning i övrigt tvåspråkig – engelska och spanska - med den största rubriken 

på engelska, det förmodade huvudspråket för den tillresta målgruppen (även om en stor del av den 

spanska turismen också bygger på latinamerikanska resenärer, dvs huvudsakligen spanskspråkiga 

människor). En kvalitetsmarkering ligger i annonsens nedre band: ”Your best shopping. Sus 

mejores compras”. Här finns också till höger en diskret hänvisning till varuhusets webbsida 

(www.elcorteingles.es) och i mitten varuhusets gröna logo/vimpel. Längst till vänster finns logon 

för JMJ 2011, Jornada Mundial de la Juventud, den internationella ungdomsdagen som sannolikt 

sponsras av varuhuset.  

Randanmärkningar handlar om att annonsen är visuellt rörig med tvåspråkiga olika stora 

budskap om rabatter och återbäringar längs upp respektive på gula bandet på den nedre tredjedelen 

samt med många kompletterande logon och adresser med olika typsnitt, grader och färger inom 

ramen för det svarta bandet längst nertill. 

I dylik prestigehöjande reklam är det mindre vanligt att huvudbudskapet är de låga priser 

som åstadkoms genom välkomstrabatten och skatteåterbäringen. Möjligen fungerar dock 

kombinationen av idén med från 1600-talet lånad lyx och flärd och den moderna 

prismedvetenheten – det sammanlagda intrycket blir kanske ett budskap om överkomlig lyx? 

I andra versioner av samma annons har prisbudskapet satts efter budskapet om prestige-

shopping i varuhuset. I en lydde huvudrubriken, dvs det primära budskapet: ”Welcome Where 

                                                 
49

 ”Varuhuset på fina gatan” är en formulering som använts av IKEA i  tidigare kampanjer för att fästa 

uppmärksamheten på de egna lägre priserna. Egen formgivning var nyckeln i dessa kampanjer. 

http://www.elcorteingles.es/
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Shopping Is an Art. Bienvenido donde comprar es un arte”. I en tredje version var budskapet 

”Welcome Where Fashion Is an Art. Bienvenido donde la moda es un arte”.
50

 Dessa texter knyter 

bättre an till El Corte Ingles som en statusfylld kulturinstitution, menar jag. 

Låt oss titta närmare på några avsnitt av denna parafras och jämföra med motsvarande del i 

Velázquez’ målning. Först kan vi jämföra en av huvudpersonerna, fotografen i parafrasen, med 

konstnären i målningen. Fotografen är en ung man, porträtterad som en självsäker yrkesman med 

sina verktyg i handen och framför sig. Han har långt blont som når ner till axlarna, är klädd i svart, 

närmast en uniform i den kreativa världen, med skinnjacka och jeans, en t-shirt med tryck på 

bröstet – en framgångsrik professionell modern bildskapare. Hans utrustning består av en 

Hasselbladare och en skärm för ljussättning i studion. Liksom Velázquez förekomst i en 

oljemålning är det ovanligt att en fotograf själv intar en framträdande roll i ett foto. Här finns 

således likheter mellan den ursprungliga målningen och annonsen. Samtidigt är det svårt att se att 

man i annonsen skapat en motsvarighet till Velázquez’ ställning som hovmålare. Hur kan man 

avläsa vilken status som fotografen tilldelats i fotot? Möjligen att han fått dominera fotots vänstra 

halva, den som en västerländsk betraktare börjar med och att han fått en viss air av nonchalant 

välkläddhet som kan appellera till målgruppen. Hans kamera är dock märkligt nog inte vänd mot 

oss som i originalet, utan vänd åt sidan, obrukad. 

Vi ser tydligt hur parafrasens hovdam och prinsessa blivit äldre och klädda i moderna 

festkläder, med urringningar och festfrisyrer och accessoarer som hör till dagens välklädda 

utstyrslar. Bilderna, inte minst av prinsessan, kunde ha varit hämtade ut Svensk Damtidning eller 

annan av dagens ’kändispress’ som bevakar kungligheter och övriga celebriteter. Parafrasens 

prinsessa är en vacker välklädd dam i giftasålder som bevakas som just en celebritet. Vattenglaset 

har, som tidigare nämnts, ersatts av en kasse från El Corte Inglés, ett humoristiskt inslag i 

parafrasen. Kroppsspråket är likartat, liksom blickarna, prinsessans mot oss betraktare, hovdamens 

uppmärksamma blick på prinsessan. Spegelbilden av kungaparet, vilken skymtar i bakgrunden, 

har ersatts av en bild på två vuxna människor, kanske varuhuskunder, också välklädda med 

pälskrage. 

Den andra hovdamen i parafrasen har också moderniserats, blivit äldre och klätts i dyrbara 

eller åtminstone eleganta kläder. Kroppsspråket är någorlunda likartat, hon böjer sig intresserat 

fram för att uppmärksamma eventuella önskemål från prinsessan, med bibehållen vördnad för sin 
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uppdragsgivare. Den moderna kvinnans hand på höften signalerar dock en mer självständig kvinna 

– som tar plats - än den bugande, underdåniga  unga 1600-talshovdamen. 

Originalets tredje hovdam (från vänster), dvärgen, har ersatts av en dam i moderiktig blus 

med hög krage och iförd en kjol med högt liv. På huvudet bär hon en sjal i vitt som ger ett elegant 

intryck. Hon är i samma ålder som de andra hovdamerna och prinsessan, dvs tillhör en av  

varuhusets främsta målgrupper. Att man i parafrasen undvikit att ta upp temat dvärg, torde 

sammanhänga med traditionell reklams ovilja mot känsliga ämnen som avvikelser, sjukdom mm. 

Hennes blick är litet oklar, riktad mot en plats till höger om oss betraktare., medan dvärgen tittade 

på oss (eller kungaparet). 

De två personer som står i bakgrunden, strax bakom hovdamerna och prinsessan i 

originalet har i parafrasen ersatts av två personer med en likaledes diskret framtoning. Kvinnan är 

klädd i svart, med ett halssmycke och ett svart hårband som en del av en håruppsättning. Mannen 

framstår som en mörk skugga utan tydlig profil. Återigen torde det röra sig om att i fotot få med 

flera välklädda människor i varuhusets målgrupp som är inriktade på mode och skönhet. 

Flickan med hunden, längst fram till höger i förgrunden, har i parafrasen moderniserats 

och iklätts ett mer tidsenligt barnmodeplagg; hennes otvungna lek har bibehållits och bidrar till 

den trevliga stämningen i fotot. Hunden sitter lydigt och tittar på oss, inte hotfullt utan snarast lojt 

och avspänt. 

I Velázquez’ målning finns en kammarherre i dörröppningen som befinner sig i 

målningens mitt, i meningen att perspektivlinjer sammanstrålar ungefär där. Han står beredd att 

öppna dörren för de kungliga när de lämnar lokalen, men han släpper också in ljus i det mörka 

slottet. Han är klädd i kläder som anstår en kammarherre vid 1600-talshovet. I parafrasen intar 

mannen samma hållning, släpper också in ljus, står på samma trappa. Hans kläder är en modern 

tolkning av den rock och de byxor som kammarherren bär i originalet, en detalj i parafrasen som 

är relativt trogen originalet. Däremot är det förstås oklart vilken funktion mannen spelar. Vid 

första anblicken ser kläderna ut som 1600-talsoutfiten; en närmare granskning ger vid handen att 

moderniseringen även här gått långt; vi ser en nutida medarbetare på varuhuset eller reklambyrån, 

eller möjligen ett fotografbiträde? Klädseln antyder väl närmast ett kreativt yrke, kanske en Art 

Director. 

Parafrasen, det moderna konstverket, är – som framgår av de detaljerade analyserna ganska 

trogna originalet -  eller om man så vill trogna mot en modern version av Las Meninas och intar 



 34 

enligt min bedömning en självständig plats, som ett kommersiellt konstverk. Man kan ha 

synpunkter på att skådespelarna är alltför onaturligt uppställda och koreograferade; man får 

känslan av skådespelare i ett känt teaterstycke som poserar för fotografen. Alla är en smula stela i 

sitt rörelseschema, mest för att efterlikna varje persons plats i originalet – den ursprungliga 

kompositionen har bibehållits på ett mycket trovärdigt sätt. De deltagande personernas kläder ger 

visserligen ett allmänt modernt lyxigt intryck, men med ganska oklara stilmässiga referenser. 

Genomgående är att  människorna objektifierats, de är utrustade med resultaten av omfattande 

shoppingrundor, snarare än karaktärer av kött och blod som i förlagan. I annonsen uppenbaras en  

tidsriktig elegans som kan överbringa budskapet: besök El Corte Inglés där shopping är en konst! 

Och där modelyxen är överkomlig, tack vare momsbefrielse och rabatter. 

Jag funderar mest över fotografens roll, han som ersätter originalets egentliga 

huvudperson, Velázquez. Fotografen, den moderne konstnären, står ganska handfallen med sin 

Hasselbladare, utan tydlig relation till dem som han tänker fotografera eller till de övriga aktörerna 

i bilden – detta i bjärt kontrast till de magnifika roller Velázquez tilldelat sig själv i relation till de 

icke synliga kungligheterna på duken på staffliet i originalet. En vilsen ung man istället för en 

världsstjärna, kunde man kanske säga. Och turister istället för kungligheter!  

Sammanfattningsvis menar jag att annonsen ger intryck av att vara byggd på en god och 

intressant idé som bygger på ett intensivt studium av originalet och där mycken möda lagts ner på 

att göra parafrasen till just en modern, relativt trogen, med ett inbyggt, aktuellt och lockande 

kommersiellt budskap: mode och shopping som konst.  

I huvudsak är mitt intryck således att varuhusets annons fungerar väl. Man kan utgå ifrån 

att målgruppen, välbärgade utländska turister på väg till Madrid, är bekant med Velázquez’ 

berömda målning. Vi ser här prestige, igenkännande, humor och lekfullhet – dock utan att man tar 

steget fullt ut till parodin. Allt talar för att det visuella väl kompletterar reklamtexten, särskilt den 

som betonar det kulturtyngda i det stora varuhusets, El Corte Inglés, utbud.  

Bakom annonskampanjen, som pågått i ett par år, står Jose Maria Canas Maeso som också 

gjorde det digitala arbetet av hela verket.
51

 Konstverket bör här enligt min bedömning ha förhöjt 

värdet av varuhusets annonsering. Ett exempel på en lyckad appropriation av ett konstverk i 

reklamen således. 

                                                 
51

 Källa: http://www.anuncios.com 
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Diskussion 

Summering av studiens frågor 

1) Hur nära originalkonstverken ligger annonsen i form och innehåll? 

Jag har i huvudsak utnyttjat tidigare litteratur, dvs andras tolkningar av originalkonstverken, där 

sådana varit tillgängliga. I samtliga fall finns tolkningar som är mindre relevanta för det budskap 

den kommersielle aktören velat gestalta. Jag har pekat på den onda bråda död som rimligen finns 

som en tydlig konnotation i båda målningarna av Marie Antoinette och Gustaf II Adolf, på 

överflödet och det hotande intrycket av dålig smak i Cordon-Bleus kampanj för exklusiva 

köksredskap, på den komplicerade och mångtydiga tolkning som många gjort av Las Meninas. 

Av analyserna har framgått att verken genomgått förvandlingar och omtolkningar i olika hög 

grad – en ’reframing’ har ägt rum. Resumés annons som nämnts har i ovanligt liten grad 

bearbetats eller analyserats; collaget med Marie Antoinettes målning ger drottningen en central 

plats, men annonsen innehåller dessutom både lokalfärg och inslag ur utställningen; Cordon-Bleus 

annons uppvisar den typ av likhet som man kan förvänta sig av en genomarbetad pastisch: El 

Corte Inglés’ annons är en omfattande bearbetning - en modern version av den berömda Las 

Meninas-målningen. 

  

2) Hur fungerar bild och text ihop?  

Jag har i analyserna pekat på fall där texten stöder bilderna mer eller mindre väl. I Resumés 

annons har text och bild mycket svag koppling; Marie Antoinettes närvaro i annonsen om 

modeutställningen känns naturlig och kopplingen text och bild är lätt att göra; Cordon-Bleus 

annons har inte särskilt noggrant följt upp de yppiga bilderna med text i samma anda – läsaren får 

själv göra kopplingar mellan bild och budskap om prakt och elegans; El Corte Inglés har i en del 

versioner, sannolikt de tidiga, hittat en koppling mellan den kungliga miljön och copyn.  

 

3) Vad vill dessa annonser? 

Den Mitchell-inspirerade frågan är förstås svår att besvara; ett svar är att konstverkens närvaro i 

annonserna andas besvärjelse om en unik miljö för de relativt banala kommersiella budskapen 

(annonsera i branschtidningen, gå på vår utställning, köp våra köksredskap, respektive besök vårt 

varuhus). Man vill överge en del av det traditionella bildspråket i reklam för att s a s lyfta sig över 
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mängden av andra reklambudskap. Mer besvärjelse än analys är således en möjlig 

sammanfattande tolkning.  

Samtidigt står klar att det finns utrymme för beundran för i första hand Las Meninas-

parafrasen som känns tillräckligt genomarbetad för att man som kulturintresserad resenär blir 

delaktig i den flärdfulla stämning som skapas i annonsen. Säkert erinrar man sig relativt lätt 

annonserna och de ingående kommersiella budskapen. Även pastischen på holländskt 1600-tal 

intar en ställning som ett självständigt kommersiellt konstverk, menar jag, liksom kollaget på 

Marie Antoinette-porträttet och modekreationer. Dessa verk tyder på att kommersiella kreatörer - 

när de är som bäst - vill skapa konst. 

 

4) Vad tillför konstverket reklambudskapet? 

I analyserna av de valda annonserna har jag reflekterat kring frågan om de fyra sinsemellan 

ganska olika fallen kan betraktas som framgångsrik kommersiell kommunikation, om konstverken 

skapade något mervärde. Det är inte alltid lätt att skilja mellan uppskattningen av konstverket i sig 

och utformningen av annonsen som i största allmänhet attraktiv, vilket försvårar analysen av hur 

effektivt det är att appropriera konstverk i reklam. Forskningsresultat byggda på mer data ger 

därtill spretiga resultat. En del forskare vill hävda att Art Infusion alltid är effektivt.
52

 Andra andas 

tveksamhet och menar att en annons’ framgång mera hänger på en allmän estetisk bedömning.
53

 

De fyra fallen som ingår här bör dock kunna ha fått resultat som var tillfredsställande i fråga om 

’recall-värden, attitydpåverkan, handlingsbenägenheter osv; därom kan vi emellertid bara göra 

antaganden. 

Det torde dock inte skada om reklammakarna är förtrogna med originalkonstverket för att 

undvika att kända tolkningar inte kommer i konflikt med annonsens budskap. I Resumé-fallet - 

Kungens död – kan man ha missat målet, om avsikten var att få hjälp med att illustrera framgång 

vid ’pitchers’. Död, förtvivlan, hjältemod var mera uppenbara teman i Wahlboms målning. Kanske 

hade en annan målning av Wahlbom och hjältekonungen passat bättre för att visualisera segrar på 

de slagfält som reklambyråer slåss på: Gustaf II Adolf vid Stuhm, där konungen segrar.
54
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Gränsen mellan konst och reklam 

Vilket blir intrycket av gränsdragningen mellan konst och reklam? Pekar analyserna av materialet 

på att gränserna mellan konst och reklam blivit mer ’elastiska’ eller t o m utsuddade?  

Jag har noterat att flera av annonserna enligt min bedömning uppnått en särart som 

motiverar tanken att de utgör ’konstverk’ av egen kraft. Därmed skulle de också kunna utgöra 

exempel på de mer elastiska gränser som kan dras mellan ’fine art’ och ’commercial art’. Det vore 

inte otänkbart att dessa annonser skulle utgöra en del av ett material för en konstutställning på ett 

galleri. Jag kan således konstatera att i några fall har man lyckats ganska väl genom att utgå från 

ett känt konstverk och därefter utforma en annons som en parafras eller en pastisch med ett 

handlag som påminner om en konstnärs. 

Mitt intryck, efter analyserna av de valda annonserna blir dock att konstnärliga utövare 

bibehåller en autenticitet och självständighet som reklamens kreatörer aldrig kan uppnå. Därtill 

kommer kända olikheter i intentioner, institutionell inramning och övrig kontext. Inom reklamens 

värld är man för alltid bunden av kravet på effekt och resultat, varför den eventuella ambitionen  

att bli ’unik’ eller uppnå ’konstnärlig höjd’ aldrig tas helt på allvar.
55

  

Några av de annonser jag analyserat är välgjorda och kan uppskattas på ett estetiskt plan. 

Svaret på den ställda frågan måste likväl bli NEJ eller åtminstone NJA. ”Reklam är inte konst. Det 

är möjligen en konst att göra bra reklam. Som säljer”.
56

 

 

Intertextualitet 

Appropriationerna förutsätter att man känner igen konstverken eller åtminstone uppfattar att det 

rör sig om någon slags referens till en annan värld än reklamens kommersiella värld. I de fyra 

fallen upplever jag olika slags intertextualitet. I det första fallet, Resumés annons, spelar kanske 

inte kunskapen om tavlans upphovsman så stor roll. Jag tror att de flesta antar att det handlar om 

ett känt konstverk som här utnyttjas i ett nytt sammanhang. I Versailles-annonsen torde det för 

målgruppen vara lätt att känna igen ett porträtt av Marie Antoinette och någon slags koppling 

bakåt i tiden till sjutton-hundratalet åstadkoms i betraktarens sinne; intertextualiteten har 

därigenom en funktion. I det tredje fallet kan åskådaren sannolikt få associationer till äldre tiders 
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 Som Gibbons uttrycker det: The issues of authenticity and authorship are intimately connected and their 

association with art, rather than advertising, endorses the aura of uniqueness and preciousness artworks 

carry by dint of their initial circumstances of production (Gibbons, 158). 
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konst med väldigt mycket exklusiv mat, varför intertextualiteten också får syftet att framkalla en 

stämning av tidlös lyx och överflöd. I fallet Las Meninas ligger intertextualiteten i öppen dager 

och blir både form och innehåll i annonsen. Intertextualiteten blir här en fortgående dialog mellan 

annons och originalkonstverk; åskådaren rör sig återkommande mellan dessa vid betraktandet av 

annonsen, pendlar mellan igenkännande och nyupptäckt. 

 

Låna in en intellektuell livsstil 

Jag ser appropriation av konst som en tillämpning av Pierre Bourdieus observationer om 

borgarnas särskilda förmåga att behärska sociala situationer där kultur opererar; man kan mondänt 

konversera om konst och kultur i övrigt utan så värst mycket kunskaper. Det handlar om ”konsten 

att skrapa på ytan, byta samtalsämne och släta över, under oavlåtligt inflikande av de rätta uttrycken och 

rikligt bruk av sådana utfyllnadsord och syntaktiska garderingar som lingvisterna identifierar som 

kännetecknande för bourgeoisiens språkbruk.”
57 

Här uppträder stora skillnader i förmågor mellan ’bourgeoisie’ och ’intellectuels’. Här 

finns motsatspar: kvantitet/ kvalitet, magen/gommen, maten/manéren och substansen/formen.
58

 

Dvs människor i företagsvärlden förfogar över mycket ekonomiskt kapital, men mindre över 

kulturellt kapital; de vill tillföra sina varor och tjänster en kulturell prägel för att placera in dem i 

sammanhang där god smak råder. Detta är en legitim strävan för att ge ’upscale products’ en mer 

upphöjd och statusfylld aura, en koppling till livets goda, till kulturarvet, till erkänt god konst eller 

arkitektur eller andra kulturella artefakter. 

Appropriationer av konstverk i reklam kan ses som renommésnyltning, lån av 

konstverkens förmåga att bli igenkända och uppskattade. Man lånar in en annan livsstil; man 

anknyter i valet av konstverk till konsumtion av lyx, men också till vad Bourdieu menar är 

utmärkt, särskiljande konsumtion, till skillnad från’vulgär’, lättköpt och vanlig. Ibland gäller att 

inse att en fritt vald återhållsamhet, måtta och moderation, är en framkomlig strategi för att passa 

in i det kulturella finrummet. Frågan är om alla reklammakare är medvetna om dessa krav på smak 

och estetik.
59
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Vidare forskning 

 
Denna studie har fokuserat på ett litet utsnitt av gråzonen mellan konst och reklam, appropriation 

av konstverk i annonser. Det är frestande att fortsätta att undersöka ett större avsnitt av detta 

gränsland, bl  a konstnärer som alternerar mellan samtidskonst och reklam i sin yrkesutövning.  

En fokuserad studie kunde också göras på t ex  ’Mona Lisa i reklamen’, nu senast i 

Stockholms tunnelbana (Live-it); därutöver har bl a Audi, Pantene, Head & Shoulder och Big Mac 

funnit det lämpligt att utnyttja det berömda leendet för kommersiella ändamål.  

En helt annan ambition vore att studera andra konstnärers parafraser på Las Meninas; vad 

ser olika konstnärer i Velázquez’ målning? Goya, Monet, Degas, Dali m fl? Och parafraser på 

dessa parafraser, ett fascinerande samtal över genrer och tidsepoker. 

 

Sammanfattning 

 
Denna studie avsåg att undersöka ett antal appropriationer av konstverk i aktuell reklam. De 

teoretiska och metodologiska utgångspunkterna har hämtats från Visual Culture Studies, där man 

studerar ett vidare register av visuell kommunikation än vad konstvetare traditionellt gör. Vidare 

intresserar man sig för kommersiella avsikter med annonser och mottagarnas reaktioner, dvs 

annonsernas möjliga effekter på målgruppen.  

 Fyra annonser där konstverk utnyttjats har studerats närmare. Det första fallet var tidningen 

Resumé som klistrat ett reklambudskap på Carl Wahlboms målning Kungens död i slaget vid 

Lützen. Det andra fallet var en annons för en modeutställning i slottet Versailles där en målning av 

Marie Antoinette, signerad Elisabeth Vigée-Lebrun, använts för att utforma en annons där flera 

utställningsföremål ingår i ett collage tillsammans med visuella referenser till slottet.  Det tredje 

exemplet på appropriation var Cordon-Bleus annons för köksredskap, en pastisch på holländskt 

1600-tal, med ett detaljerat stilleben med mat av de Heem som tänkbar förebild för annonsen. I det 

sista fallet har El Corte Inglés, ett stort varuhus i Madrid, utnyttjat Velázquez’ berömda målning 

Las Meninas som utgångspunkt för en genomarbetad modern parafras. 

Annonserna har tolkats i huvudsak i enlighet med ikonografisk/ikonologisk metod. 

Resultaten är inte entydiga, men en observation kan göras: det torde löna sig att analysera de 

förebilder man vill appropriera för att inte skapa utrymme för oönskade tolkningar av annonserna. 
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