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Apropå film. 
Om rörlig bild på det moderna konstmuseet

Jimmy Pettersson

Moderna Museets och Pontus Hulténs historia är tätt samman-
flätad med filmen. Efter invigningen av museet den 9 maj 1958 var 
avantgarde-filmfestivalen Apropå Eggeling bland det första som 
skedde i de nya lokalerna på Skeppsholmen. Under fyra kvällar 
mellan den 13 och 21 maj visades 52 filmer, som skulle ha en anknyt-
ning till den moderna bildkonsten och vara exempel på filmens möj-
ligheter som konstnärligt uttrycksmedel.1 Det har tidigare skrivits om 
hur film på Moderna Museet var ett verktyg för att skapa ett bredare 
publikunderlag och ett första steg mot att den öppna konstens happe-
nings senare fick en plats i museet.2 Denna studie kommer främst att 
redogöra för filmens närvaro och Hulténs arbete med att lyfta fram 
filmens historiska och samtida betydelse som konstnärligt uttrycks-
medel i hans första utställningar under 1950-talet.

Att visa film som konst

Pontus Hulténs arbete med film har en början i utställningen L’Art 
suédois 1913–1953. Exposition d’art suédois, cubiste, futuriste, construc-
tiviste vid Galerie Denise René i Paris 1953. Utställningen organise-
rades av Hultén och Oscar Reutersvärd, i samarbete med Svenska 
institutet i Paris (Institut suédois pour les relations culturelles) och 
Nationalmuseum, och syftade till att ge en historisk och samtida pre-
sentation av svensk abstrakt konst. I utställningen representerades 
den tidiga svenska abstrakta konsten av bland andra Gösta Adrian- 
Nilsson (GAN), Siri Derkert och Otte Sköld och den mer samtida av 
bland andra Olle Bærtling, Lennart Rodhe och Olle Bonnier.3 

Den konstnär som står ut i Hulténs och Reutersvärds val av svens- 
ka abstrakta konstnärer är Viking Eggeling, och svårigheten att 
försöka integrera hans film Diagonalsymfoni (1924) samt två av 
hans bildrullar i utställningen. Diagonalsymfoni är en animerad 
film på 8 minuter som Eggeling färdigställde med hjälp av fotogra-
fen Erna Niemeyer-Soupault hösten 1924.4 I filmen framträder och 
upprepas en serie vita abstrakta former mot en svart bakgrund; de 
befinner sig i ständig förändring och rör sig främst diagonalt över 
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bildens yta. Formerna som visas i filmen har sitt ursprung i en sam-
ling bildrullar. Eggelings rullar är upp till fem meter långa blyerts- 
teckningar och innehåller tydligt åtskilda abstrakta figurer som 
framställs i en serie.5 Eggelings konst skilde sig således på ett vä-
sentligt sätt från de övriga konstnärerna i utställningen eftersom de 
främst arbetade i traditionella medier såsom måleri och skulptur.

Det som gjorde valet att inkludera Viking Eggeling ännu djärvare 
är att hans konstverk, till skillnad från de andra deltagande konst-
närernas, inte visades i själva utställningen. Tekniska museets kopia 
av hans film Diagonalsymfoni kunde inte spelas upp i utställnings-
rummets dagsljus och större delen av hans oeuvre fanns i USA. 
Istället fick besökarna en uppfattning av hans konst genom att det 
hängdes upp diapositiv med utsnitt från filmen Diagonalsymfoni 
och en av hans bildrullar i galleriets fönster samt fotografier av den 
andra bildrullen på galleriets vägg.6 Att Eggeling inkluderades i 
utställningen trots att hans verk inte kunde visas i utställningsrum-
met vittnar om den tyngd som Hultén och Reutersvärd gav hans 
konstnärskap; det var viktigt att visa Eggeling och lyfta fram filmen 
i den abstrakta konstens historia. Denna uppfattning träder tydligt 
fram i de intervjuer som gavs inför utställningen.7 Eugen Wretholm 
skrev följande i en recension av utställningen i Svenska Dagbladet: 

Viking Eggeling, skaparen av den första abstrakta filmen, är väl känd 

av den ungdomliga elit, som besöker Paris ciné-clubs och han har med 

all rätt blivit representerad med några diapositiv och fotografier från 

filmerna ”Diagonalsymfonin” och ”Horisontal-Vertikal mässa”; detta 

som en erinran om att den moderna bildkonstens historia inte endast 

omfattar måleri och skulptur.8

Denna ”erinran” om filmens betydelse som en egen konstform och 
dess koppling till den moderna bildkonsten skulle bli ett återkom-
mande tema i flera av de filmvisningar som Hultén ansvarade för 
under 1950-talet.

Hösten 1953 utvecklade Hultén sitt intresse för film och Viking 
Eggelings konstnärskap i det skandinaviska specialnumret av den 
franska konsttidskriften Art d’aujourd’hui.9 Specialnumret hade en 
tydlig återkoppling till den tidigare utställningen i Paris samma år, 
och utöver Hulténs artikel om Eggeling skrev Oscar Reutersvärd om 
art concret-konstnären Otto G. Carlsund och konsthistorikern Rolf  
Söderberg om den svenska abstrakta konstens historia såsom den 
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Kontaktkarta med bland andra Pontus Hultén
och Oscar Reutersvärd i samband med L’Art suédois 
1913–1953 på Galerie Denise René, Paris, 1953 



100

tematiserats i L’Art suédois 1913–1953. I Hulténs artikel om Eggeling 
finns ytterligare en förklaring till att Hultén intresserade sig för just 
Eggelings konstnärskap och filmen Diagonalsymfoni. För Hultén 
var Eggeling den första inom den moderna konsten att sätta bilden 
i relation till tiden. Det Hultén lyfte fram som särskilt intressant var 
hur Diagonalsymfoni ersatte individuella bilder för att istället skapa 
en verklig rörelse i en levande form.10 Det var således inte bara det att 
Eggeling arbetat med film som gjorde honom intressant för Hultén; 
Diagonalsymfoni berörde det som intresserade honom vid denna tid, 
rörelse i konsten, och kom således att först och främst behandlas som 
konst i ett vidgat konstbegrepp med inriktning på rörelse.

I april 1955, två år efter utställningen L’Art suédois 1913–1953, var 
Hultén delaktig i utställningen Le Mouvement på Galerie Denise 
René i Paris.11 I samband med öppnandet av utställningen publi-
cerades ett häfte som på grund av sin gula färg kom att kallas Ma-
nifeste jaune (”Det gula manifestet”). Trots att måleri och skulptur 
dominerade utställningsrummet behandlade häftets fyra texter 
främst en annan konstform. I sina texter placerade Hultén, konst-
kritikern Roger Bordier och konstnären Victor Vasarely filmen som 
en central punkt mot vilken den samtida konsten skulle rikta sig. 
Vasarely proklamerade storslaget i sin text ”Notes for a manifesto” 
hur ”the CINEMATOGRAPHIC FIELD is systematically being 
taken over by abstract discipline. We are witnessing the dawn of a 
great epoch.”12 Och i sin text ”Film” uppmanade Bordier samtidens 
abstrakta konstnärer att utforska filmens möjligheter som konst-
närligt medium: 

It is up to the abstract artists; each in his own sphere, to take part in this 

still timid and yet genuine effort to renovate the seventh art … What 

I call the artist’s film is entitled to be considered, on exactly the same 

grounds as a painting, as a work of  art.13

På grund av tekniska omständigheter visades inte någon film i gal-
leriets utställningsrum. Istället anordnades en filmvisning vid Ciné-
mathèque française den 21 april 1955.14 Filmprogrammet var helt 
och hållet Hulténs ansvar och hade ett kronologiskt upplägg, från 
verk ur den abstrakta filmens historia till samtida verksamhet.15 
Programmet inleddes med Viking Eggelings Diagonalsymfoni (1924) 
 och Henri Chomettes Cinq minutes de cinéma pur (1925). Därefter 
visades Hoppity Pop (1942) och Hen Hop (1942) av Norman McLaren, 
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 en av den abstrakta avantgardefilmens mest etablerade och största 
namn vid denna tid. Som representanter för den yngre generatio-
nens filmkonst valde emellertid Hultén att visa bland annat Robert 
Breers Form Phases IV (1955) och sin egen X (1954).16 Att Hultén in-
kluderade sig själv i utställningens filmprogram är inte oväntat. Vid 
denna tid var Hultén aktiv som experimentfilmare, och han hade 
under sin tid i Paris utvecklat en nära vänskap med den mer erfarne 
amerikanske filmskaparen Robert Breer.17 Tillsammans med Bre-
er hade Hultén skapat den under en minut korta filmen Un miracle 
(1954), och utställningen Le Mouvement dokumenterades även i en 
femton minuter lång film av Breer och Hultén.18 

I efterhand kan det tyckas underligt att det är filmens historiska 
och framtida möjligheter som konstnärligt medium som framhävs 
tydligast dels i utställningens katalog, dels i den anslutande filmvis-
ningen. Idag förknippas utställningen Le Mouvement främst med 
rörliga skulpturer, flyttbara reliefer och bilder med optiska effekter. 
Men i aktiviteter och texter kring utställningen lyftes filmen fram 
som en självklar och betydelsefull del av den samtida konsten.

Strax efter Le Mouvement påbörjades arbetet med filmen En dag i 
staden (1956) som Hultén, tillsammans med Hans Nordenström och 
Gösta Winberg, regisserade och skrev manus till. Filmen kom att få 
en betydande internationell uppmärksamhet eftersom den blev ac-
cepterad till filmtävlingen International Competition of Experimen-
tal Films som arrangerades av Cinémathèque de Belgique 1957.19 På 
Breers rekommendation blev Hultén även kontaktad av Amos Vo-
gel angående möjligheten att få visa En dag i staden på filmklubben 
Cinema 16 i New York och distribuera den i USA.20 Den huvuds-
akliga anledningen till att Vogel inte fick distributionsrättigheter-
na till filmen var att Hultén redan hade ett avtal med Europafilm.21 
Hultén var emellertid inte särskilt nöjd med avtalet, och i ett brev 
till Billy Klüver menar Hultén att Europafilm begraver filmen istäl-
let för att låta honom sprida den.22

En dag i staden har träffande beskrivits som ett anarkistiskt col-
lage över samhällets rigida och konservativa institutioner samt ad-
ministration och byråkrati i allmänhet.23 En institution som tydligt 
pekas ut i slutet av filmen eftersom den exploderar och börjar brinna 
är Nationalmuseum. Men kanske var knallen från avantgardefilmens 
explosion den signal som Nationalmuseum väntade på. Från 1956 
och framåt kom nämligen mer och mer film att visas på dess nybil- 
dade avdelning Moderna Museet med Pontus Hultén som avsändare.
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Film vid Moderna Museet

Innan Moderna Museet fanns frågade sig Otte Sköld, överinten-
dent för Nationalmuseum, i en text i katalogen till utställningen Det 
moderna museet (1950) vilka funktioner ett framtida modernt mu-
seum borde ha och konstaterade att ”konstnärligt högklassig film 
här borde beredas plats”.24 Det var en funktion som kom att få stor 
betydelse under Moderna Museets inledande år. Att Sköld betona-
de filmens betydelse blev också tydligt i Nationalmuseums utställ- 
ning Viking Eggeling 1880–1925. Tecknare och filmkonstnär (1950) 
och den tillhörande filmserien 30 år experimentfilm.25 Utställningen 
var den första vid Nationalmuseum som satte filmen i centrum och i 
katalogens förord skrev Sköld löftesrikt om filmens egenskaper och 
möjligheter som bildkonst.26

Redan innan utställningen öppnade hade den fått stor upp-
märksamhet i medierna. Att en serie med avantgardefilm skulle 
visas i Nationalmuseums regi lyftes fram i dagspressen som något 
väldigt intressant och spännande.27 Filmserien bestod av tre olika 
filmprogram som visades under olika kvällar i Nationalmuseums 
lokaler i samarbete med Tekniska museets avdelning Filmhistori-
ska samlingarna. Det inledande filmprogrammet hade Viking Eg-
geling och den tidiga avantgardefilmen som tema och visade främst 
abstrakt film från tiden kring 1920. Det följdes av Från René Clair 
till Cocteau, som hade ett tydligt fokus på fransk filmhistoria, och i 
det tredje med rubriken Modern amerikansk avantgardefilm visades 
film av bland andra avantgardepionjärerna Maya Deren samt John 
och James Whitney. I samband med de tre filmvisningarna ordna-
des även inledande föreläsningar och efterföljande diskussioner 
som utgick från kvällens tema.28

Skölds erfarenheter med den lyckade filmserien 30 år experi-
mentfilm i kombination med hans öppenhet för film som konst var 
troligen anledningen till att Pontus Hultén fick möjligheten att ar-
rangera två anslutande filmserier i samband med utställningen av 
Pablo Picassos Guernica i Moderna Museets provisoriska lokaler 
1956.29 I Moderna Museets arkivmaterial framgår det att filmseri-
erna tillkom med kort varsel och att Hultén var ansvarig för deras 
genomförande.30 Inledningsvis planerade Hultén också att tillfälligt 
inreda en bio i lokalerna på Skeppsholmen, men svårigheter med 
brandskydd och maskinistcertifikat gjorde att den första filmseri-
en istället visades på biograf Terrassen och den andra på den större 
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biografen Palladium i Stockholm.31 Den första visningen hade ett 
dokumentärt anslag och avsåg främst att ge en historisk bakgrund 
till Picassos måleri. Under två kvällar visades bland annat Alain 
Resnais och Robert Hessens Guernica (1949) och Paul Haesaerts Vi-
sit to Picasso (1949) samt två kortfilmer om Francisco de Goya av 
Luciano Emmer.32 Om den första filmserien hade en stark betoning 
på filmer med ett pedagogiskt värde för kunskapen om Picasso och 
spansk konst hade den andra filmserien ett betydligt större konst-
närligt anspråk.33 

I ett brev till Seth Karlsson med en förfrågan om att få låna Luis 
Buñuels film Los Olvidados (1950) av filmbolaget Europafilm be-
skriver Hultén syftet med den andra filmserien:

Den andra serien, omfattande tre visningar, är uteslutande ägnad den 

spanske regissören Luis Buñuel, som på många sätt är Picassos jämlike. 

Avsikten med visningarna är att i ett sammanhang för publiken presen-

tera de två största spanska moderna konstnärerna, Picasso och Buñuel 

och utnyttja de möjligheter till fördjupad förståelse av bägges verk som 

denna konfrontation kan ge.34

Även om den provisoriska bion inte kunde inredas med så kort var-
sel formas en klar bild av det värde som Hultén tillskrev filmen som 
konstnärligt uttrycksmedel. Buñuels filmkonst skulle inte under-
ordnas Picassos målarkonst och den skulle inte visas utanför mu-
seet; Buñuels filmer skulle in i museet för att belysa Picasso likaväl 
som Picasso skulle belysa Buñuel. Hulténs önskan om att visa rörlig 
bild i utställningsrummet vittnar tydligt om en vidgad idé om vad 
ett museum ska ställa ut och om filmens status som konst.

Efter visningen av Buñuels filmer fick Hultén ansvara för ytter-
ligare två serier. Under våren 1957 presenterades på Palladium Jean 
Vigos och Georges Franjus filmer, och på hösten visades Joris Ivens 
filmer på Stockholms Borgarskola på Kungstensgatan 4. Med an-
ledning av att de även lockade en publik som inte hade någon större 
erfarenhet av avantgardefilm skrev Hultén längre artiklar i Dagens 
Nyheter där han introducerade regissörerna.35 I samband med cen-
suren av den planerade visningen av Georges Franjus film Djurens 
blod (1949) blev emellertid diskussionen om film på Moderna Muse-
et desto mer intensiv i dagspressen.36 

Dagen efter censurbeslutet uttalade sig Erik Skoglund, direktör 
vid Biografbyrån, i Dagens Nyheter om varför de valt att censurera 



107 Viking Eggeling, filmremsa från Diagonalsymfoni (1924)



108

Djurens blod.37 Skoglund menade att Biografbyråns beslut främst 
grundade sig i att Moderna Museets filmserier kunde likställas 
med offentliga visningar och att filmen på grund av sitt vämjeliga 
innehåll inte var lämplig. Djurens blod har ett dokumentärt anslag 
och skildrar hur kor och hästar förs till slakt och slaktas. Biograf-
byrån ansåg att slakten i hög grad var motbjudande och att vissa 
brutala scener skulle kunna orsaka mentala skador på en oförbe-
redd publik vid en offentlig visning. Att Moderna Museets filmse-
rie ansågs vara offentlig berodde dels på att det var så lätt att lösa 
seriekort, dels på att filmerna skulle visas på en av Stockholms 
största biografer. Om man istället var tvungen att vara medlem i en 
filmklubb för att få lösa seriekort till de filmserier som anordnades 
antydde Skoglund att filmvisningarna kunde anses vara slutna och 
publiken mer bekant med alternativ film. Censuren av Franjus film 
var således en av anledningarna till att Moderna Museets filmstu-
dio bildades och i stadgarna gavs uppgiften ”att göra det möjligt 
för moderna museet att för studions medlemmar visa filmer, som 
icke är tillåtna för offentlig visning”.38 Att kunna visa film som inte 
var tillåten för offentlig visning var även den bidragande orsaken 
till att Joris Ivens filmserie flyttades från Palladium till Stockholms 
Borgarskola. I uthyrningen av biografen Palladium hade nämligen 
Svensk Filmindustri ställt som villkor att filmerna skulle vara cen-
surbehandlade.39 

Det är viktigt att påpeka att ledningen på Nationalmuseum starkt 
stödde de populära filmserierna vid Moderna Museet. Med anled-
ning av censuren av Djurens blod skrev Otte Sköld en argumenteran-
de anhållan till chefen för Statens Biografbyrå (Erik Skoglund) om 
varför Nationalmuseum och dess avdelning Moderna Museet borde 
vara undantagna från filmcensuren: 

Eftersom filmkonsten måste räknas till en av de mest aktiva och ur mo-

dern synpunkt intressantaste av konstarterna, kommer filmvisningar av 

konstnärlig film att ingå som ett naturligt led i den nybildade avdelning- 

en Moderna Museets verksamhet.40 

Att filmverksamheten kom att bli ett ”naturligt led” i Moderna 
Museets verksamhet under dess inledande år berodde till stor del 
på de kontakter som knöts i samband med dessa fyra filmserier. Av 
särskild vikt för museets fortsatta visning av film var Barbro Syl-
wan vid Svenska institutets avdelning Office national du tourisme 
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suédois i Paris och Dominique Johansen vid Académie du cinéma 
i Paris. I samband med förberedelserna av Vigo/Franju-serien bad 
Hultén Office national du tourisme suédois och Sylwan om hjälp 
med att kontakta Franju.41 Sylwan blev då kontaktad av Johansen 
eftersom hon representerade flera franska filmskapare i distribue-
ringen av deras filmer.42 Det kom att bli inledningen på ett långva-
rigt samarbete där Johansen och Académie du cinéma stod för till-
gången till film och Sylwan och Office national du tourisme suédois 
för planerandet av frakt till Sverige och Moderna Museet. I arkivet 
finns mängder av korrespondens mellan Johansen, Sylwan och Hul-
tén och det framgår tydligt vilken avgörande betydelse deras sam-
arbete hade för museets inledande filmverksamhet i allmänhet och 
filmfestivalen Apropå Eggeling i synnerhet.43 

Apropå Eggeling

Filmfestivalen Apropå Eggeling arrangerades fyra dagar efter invig-
ningen av Moderna Museets nya lokaler på Skeppsholmen. Festi-
valen hade ett välfyllt program med 52 filmer från så tidigt som 1910 
till så sent som 1958. Bland annat visades Émile Cohls Le Retapeur 
de cervelles (1910), Viking Eggelings Diagonalsymfoni (1924), Len 
Lyes Color Box (1935), Maya Derens Meshes of the Afternoon (1943) 
och A Study in Choreography for the Camera (1945) samt Per Olof 
Ultvedts Nära Ögat (1958).44 Förutom Académie du cinéma bistod 
främst Tekniska museets avdelning Filmhistoriska samlingarna och 
Det Danske Filmmuseum med en stor del av de filmer som visades 
under festivalens fyra kvällar.45

Idag är film, video och rörlig bild en självklar del i museets 
utställningar och i den samtida konsten, men i slutet av 1950-ta-
let var filmfestivalen Apropå Eggeling en tydlig markering för film 
som konst. Till skillnad från de fyra tidigare filmvisningarna som 
Moderna Museet och Pontus Hultén anordnat visades nu film i 
museets egna lokaler, och det var filmens möjligheter som konst-
närligt medium som lyftes fram. I samband med utställningens 
förberedande arbete skickade Hultén ut flera brev med förfråg-
ningar om att skriva i festivalens katalog, dels till internationellt 
framstående filmskapare och kritiker, dels till personer i Hulténs 
omedelbara närhet.46 I de brev som gick ut framgår tydligt att syf-
tet med katalogen var att diskutera filmens dåvarande situation 
och relation till bildkonsten:
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In order to give this festival a sign of  its importance and also in order to 

save the memory of  it we are going to edit a booklet with some short ar-

ticles on the situation of  cinema, on avant-garde-film and experimental 

film, its relations to the plastic art etc.47

Bland de textförfattare som accepterade Hulténs inbjudan märks 
personer som ingick i Hulténs internationella och svenska nätverk; 
bland annat skrev Georges Franju en essäistisk artikel om den 
mångfald av uttryck som fanns inom avantgardefilmens område.48 
Nils-Hugo Geber, som senare kom att bli ansvarig för Moderna 
Museets filmstudio, kopplar i sin artikel samman filmkonstens am-
bitioner med filmens produktionsvillkor i något som kan liknas vid 
en upplysande debattartikel om konstfilmens situation i Sverige.49 
John Halas och Roger Manvell lyfter i sin artikel fram den animera-
de filmen och hur man alldeles för länge har valt att inte uppmärk-
samma filmens betydelse i den statiska bildkonstens värld.50 

Apropå Eggeling var en manifestation för filmens status som 
konst, och i katalogens förord sammanfattade Hultén tydligt sin 
inställning till film och filmens roll i den samtida konsten: ”En hel 
generation vänder sig till filmen för att tillfredsställa sitt behov av 
konst … Film är det slagkraftigaste uttrycksmedel man kan hitta i 
vår tid. Det är ett suveränt konstnärligt medium.”51 Under åren som 
följde Moderna Museets invigning fortsatte filmen att ha en stark 
närvaro på museet. Redan hösten 1958 arrangerades en uppföljning 
av Apropå Eggeling, och under våren 1959 organiserades ytterliga-
re två filmserier av Moderna Museets filmstudio.52 Utställningar-
na Rörelse i konsten (1961), 4 amerikanare (1962) och Amerikansk 
pop-konst (1964) hade alla anslutande filmserier. Museets populära 
barnfilmstudio öppnades lördagen den 14 mars 1959 och kom snab-
bt att utvecklas från endast en visning på lördagar till två visningar 
på lördagar och en på söndagar.53 Flera personer var centrala för 
utvecklingen av Moderna Museets filmverksamhet under de inledan-
de åren, men Pontus Hulténs dubbla identitet som både museidirek-
tör och experimentfilmare var förmodligen avgörande för mediets 
ställning på den fortfarande unga institutionen.
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