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Carol Rama

EMMA presenterar verk av det avantgardets pi-
onjär Carol Rama (1918–2015) i den första re-
trospektiva vandringsutställningen av hennes 

konstnärskap. Utställningen omfattar cirka 200 verk 
ur hennes produktion åren 1936–2005. 

Carol Rama var verksam under modernismen, 
men hon stod utanför konstens kanon och lät sig 
inte låsas fast av de olika konstriktningarna under 
1900-talet. Det ledde till att hon förblev okänd för 
en bredare publik, trots att hon var välkänd inom 
samtida avantgardistiska konstkretsar och andra 
sammanhang. I dag tar betraktarna Ramas sensibla 
och psykologiskt laddade konst till sig på dess egna 
villkor, som oberoende avantgardekonst där inga 
formella regler gäller. Ramas genomgående teman 
– sexualitet, galenskap, djuriskhet, liv och död – till-
talar och berör oss just nu. 

Carol Ramas konst, som den etablerade konst-

historien och konstkretsarna negligerat i årtionden, 
”återupptäcktes” första gången på 1980-talet. I dag 
anses hennes konstnärskap ha influerat många se-
nare konstnärer, som Cindy Sherman, Kara Walker, 
Sue Williams, Kiki Smith och Elly Strik. Rama har 
deltagit i många samutställningar med bland annat 
Louise Bourgeois, och hon fick pris för sitt livsverk 
vid Venedigbiennalen 2003. 
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Utställningen är en samproduktion av museet för 
samtidskonst i Barcelona MACBA, Paris stads museum 
för modern konst MAMVP och EMMA – Esbo moderna 
konstmuseum. Curatorer för utställningen på MACBA och 
EMMA är Teresa Grandas (MACBA) och Paul B. Preciado.  
En stor utställningspublikation gavs ut i början av 2015.  
Efter EMMA fortsätter vandringsutställningen till Irish 
Museum of Modern Art IMMA i Dublin, Irland, samt till  
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea  
i Carol Ramas hemstad Turin, Italien.



På föregående uppslag Nonna Carolina, 1936. 
Ägt av Fondazione per l’Arte Moderna e  
Contemporanea-CRT och lånet av Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea, Turin,  
på Castello di Rivoli Museum d’Arte  
Contemporanea, Rivoli-Turin

Carol Rama i sitt atéljehem, Turin. 
© foto: Pino Dell’Aquila 
© Archivio Carol Rama, Torino 1989

o lga Carolina Rama föddes 1918 i en företa-
garfamilj i Turin. Hennes första verk tillkom i 
mitten av 1930-talet. Akvarellerna på återan-

vänt papper håller sig till en intensiv och samtidigt 
lugn och skir färgskala. Den verkar inte gå hand i 
hand med temat, som är inställt på att väcka känslor 
och provocera, ibland med pornografiska förtecken.

Rama har inte fått någon formell konstutbildning. 
Enligt sina egna ord är hon ociviliserad och vild och 
saknar tålamod att avsluta någonting. Hennes per-
sonliga arkiv bär emellertid annat vittnesbörd. Rama 
har följt noga med händelserna på det europeiska 
konstfältet, och konsttidskrifterna och böckerna i 
arkivet som täcker flera årtionden tillhör en person 
som är professionellt insatt i konstområdet.

Den bild som Rama har skapat av en obildad kvin-
na smulas slutgiltigt sönder när vi ser på konstnä-
rens sociala liv. Hon var bekant med och influerade 
både italienska och internationella konstnärer un-
der olika tidsperioder. Politikern Eduardo Sangui-
neti, en av den italienska litteraturens reformato-
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rer, hörde i 60 års tid till hennes närmaste vänner. 
Hon charmerade surrealisten Man Ray och lärde 
känna både Pablo Picasso och popkonstnären Andy  
Warhol. Rama förefaller ha dragit till sig intelligenta 
och banbrytande personer.

Carol Rama berättade historier med de material 
som hon valt och som får verket att tala även till be-
traktarens känselsinne, bortom analytiskt tänkande. 
På 1960-talet använde hon bland annat injektions-
sprutor, postsäckar, nagellack och på 1970-talet före-
trädesvis cykelslangar, som var ett minne efter pap-
pans fabrik som tillverkade cykeldelar.



De kasserade materialen vittnar om en övergiven 
flicka vars pappa och ideal tog sitt liv 1942. Mamman 
hade psykiska problem och var till och med en kort 
tid intagen på sjukhus. Enligt Rama var konstska-
pande hennes sätt att bota sin depression. Å andra 
sidan kallar hon sig ohämmat galen och vill kanske 
inte alls bli botad. Galenskap verkar vara en metod 
för Rama att uttrycka sig själv, något av ett varumär-
ke för henne. I intervjuer ger hon en bild av sig som 
en frimodig, provokativ och fräck kvinna som strun-
tar i konventioner och normer.

 ”Jag önskar  
jag hade känt  
dig tidigare.”
–PaBlo PiCasso till Carol rama–

Appassionata / Passionerad, 1940. 
Fondazione Guido e Ettore de 
Fornaris Galleria d’Arte Moderna  
e Contemporanea di Torino 
© foto: Gonella 1999



Utställningen är en helhet där figurativa och 
nonfigurativa verk utförda i olika tekniker och 
material ger uttryck för de teman som är cen-

trala i Ramas konstnärskap. 

Den politiska anatomin  
– människan med sina tabun
De olika framställningarna av Appasionata och Dorina 
i Carol Ramas akvareller från 1930–1940-talen avbil-
dar en kropp som ifrågasätter fascismens heroiska 
ideal om hälsa och dygd. Konstnären uppfann en 
egen visuell grammatik som samtidigt motsatte sig 
modernismens representationer. Likaså var Ramas 
varumärke – konstfärdigt snidade ramar – ett tydligt 
ställningstagande mot modernismen. Av de samtida 
strömningarna framträder kubismen i Ramas pro-
duktion som rum med overkliga perspektiv. De kötts-
liga färger och akvarellernas fuktiga mättnad som är 
bekanta från fauvismens färgpalett uttrycker kropps-
liga lustar. I Ramas konst är kroppen både stympad 
och hotfull, lemlästad och begärlig. Den kvinnliga, 

sjuka eller handikappade kroppen visas ändå upp 
som både aktiv och livskraftig. Med sina motiv – ut-
stickande tungor, könsorgan, lackade naglar – bröt 
Rama mot den oskuldsfullhet som förknippats 
med den ”feminina” akvarellkonsten. 

Organisk abstraktion
På 1950-talet hörde Carol Rama under en tid till 
rörelsen Movimiento d’arte concreta som repre-
senterade konkretismen i Italien. Efter en period 
av rektanglar och romber gick Rama på 1960-ta-
let vidare mot informalismen. I verk som hon 
kallade ”bricolage” kombinerade hon till synes 
slumpmässigt organiska och oorganiska ma-
terial, bland annat använda injektionssprutor, 
konstgjorda ögon, naglar, fuskpäls och elektriska 
komponenter som kretskort och batterier. Hon 
band de olika elementen till relieflika målning-
ar med en teknik där klibbigheten av syntetisk 
harts och lim, glansen av emalj och den levande 
känslan i tusch gav ett intryck av kroppsvätskor.  
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 ”Tungan är den 
kroppsdel som jag 
gillar bäst eftersom 
den förblir alltid 
densamma, den 
åldras aldrig.”
-Carol rama-

Opera n. 54 / Verk nr 54, 1941. 
Privatsamling 
© Assosiazione Archivio  
Carol Rama



Den tomma blicken i de konstgjorda ögonen, som 
är ett vanligt inslag i serien Bricolage, möter betrak-
taren som en ertappad voyeur.

Queer arte povera  
– kraftfulla och sårbara organismer
Carol Ramas val av material länkar hennes konst till 
den italienska arte povera-stilen, samtidigt som de 
ofta har ett självbiografiskt drag. Sedan 1970-talet har 
hon arbetat med cykelslangar i sina verk. Som dotter 
till en cykelfabrikant var hon bekant med materia-
let sedan barnsben. Rama hanterar gummit som en 
taxidermist arbetar med hud: hon dissekerar gummi-
slangen och utnyttjar dess former och texturer som 
färg och pensel. Punkterade, slappa, nedbrutna av ljus 
och tid är cykelslangarna analoga med människans 
hud, lika sköra och tärda av tidens tand. Såväl serien 
Bricolage som vissa mer avskalade kompositioner av 
gummi, till exempel Arsenal-verken och några tredi-

mensionella assemblage, representerar Ramas queer 
arte povera. I dessa verk länkas materialen till män-
niskokroppen och dess säregna, svävande, värdelösa 
och nedtystade sida.

Ekologi av människan och djuren   
– ”Jag är den galna kon.” (Carol Rama)
Under 1980-talet återvända Carol Rama till figura-
tiva sätt att arbeta. Motiven och tematiken från hen-
nes tidiga period var nu inplacerade i en ny generell 
ekologi, där mänskliga och djuriska passioner blan-
dades samman. Teckningarna från den här perioden 
framställde fylliga kvinnor à la Fellini, fallna änglar, 
kraftdjur och fragmenterade kroppar. Ofta tecknade 
Rama på millimeterpapper, kartor och arkitekturrit-
ningar. Verken påminner mycket om altartavlor för 
hedniska gudar.

I serien Mucca pazza (Galna kon) identifierade sig 
Rama med den ”galna kon”, när galna ko-sjukan svep-
te över Europa mot slutet av århundradet. Hon gav 
uttryck för sin animalistiska värdegrund som på sätt 
och vis var en expansion av feminismen men utan 
att ställa människan i centrum. Den sträckte sig över 
alla arter, kön och sexuella inriktningar och betonade 
samhörigheten mellan alla levande varelser.

Arsenale / Arsenal, 1971. 
Privatsamling 
© foto: Pino Dell’Aquila



Informell konst var en inriktning inom den 
europeiska målarkonsten som uppstod efter 
andra världskriget och som tog avstånd 
från figurativa och geometriska former. 
Benämningen härrör från franskans art 
informel (”konst utan form”). Den informella 
konsten framhävde målningens materiella 
karaktär och yta. Målningen i sig upplevdes  
som ett slags levande organism.

Arte povera (italienska ”fattig konst”) 
är ett konstbegrepp som den italienska 
konstkritikern Germano Celant myntade 1967 
för att karaktärisera en ny grupp italienska 
konstnärer som var verksam på 1960- och 
1970-talen. Arte povera innebar att konstnärer 
bearbetade industriella material och vanliga 
konsumtionsvaror i sina verk. Begagnade 
och ”värdelösa” föremål från papper till 
glasskärvor och naturmaterial som sand, trä, 
gräs och ljus inkorporerades i konstverk. Ofta 
betecknade arte povera kortvarig konst, såsom 
performance, installation och assemblage.

Queer = “konstig” eller “excentrisk”. Ett be-
grepp som kan ha flera betydelser. Tidigare av-
sågs med begreppet främst någon som ställde 
sig utanför sexuellt definierade eller könsbase-
rade identitetskategorier. Numera kan queer 
även avse en identitet som ifrågasätter normer.

Bricolage, 1967. 
Privatsamling, Turin 
© foto: Tommaso Mattina

 ” Jag känner mig trygg 
endast när jag står 
framför en tom duk. 
Det är det enda som 
lindrar mina rädslor. 
Att måla är mitt sätt 
att överskrida gränser.”
-Carol rama-



Utställnings-
Program

Lör 17.10. Expertguidning 
kl. 14 Reetta Kalajo, intendent för kundservice

Lör 24.10. Oktoberpassion
kl. 16 Compañia Kaari & Roni Martin: 
 Den röda kvinnan, flamenco 
kl. 16.30 Konstnärsanförande om känslor och 
 det visuella: Kaari och Roni Martin och 
 violinisten Sanna Salmenkallio

Lör 7.11. Expertguidning
kl. 14 Pilvi Kalhama, museidirektör

Lör 28.11. Flamenco
kl. 14 Compañia Kaari & Roni Martin /
 Korpen och klockan, flamenco  
 > en del av WeeGees julevenemang

Lör 9.1.16  La ultima opportunità
kl. 13 och 15 Katri Kauppala: Performance Sex beröringar
kl. 14 Expertguidning: 
 Tiina Penttilä, amanuens för utställningarna
kl. 12-16 Öppen verkstad: Kärlekens trädgård, 
 målning och broderi

Debatterna ordnas i samarbete  
med Kvinnosaksförbundet Unionen

Ons 4.11. Konsten och pengars makt
kl. 18-19 En debatt om konstnärers utkomst och 
 konstens finansiering. Vem får finansiering och 
 på vilka grunder? Vem har makten? I debatten 
 medverkar bland annat curator och mångfald- 
 sexpert Ahmed Al-Nawas, bildkonstnär Minna 
 Henriksson och sakkunnig Veli-Markus Tapio 
 från Suomen Kulttuurirahasto

Ons 9.12. Carol Rama och sexualitet i konsten
kl. 18-19 Mer information senare på:  
 www.emma.museum/puheenvuorot

Hemliga dagböcker
Besökarna kan gå på djupet med de känslor som utställ-
ningen väcker i det interaktiva rummet Hemliga dagböcker. 
Där kan de gömma sina hemligheter och känslor på sidorna 
av otaliga gamla böcker och på så sätt dela med sig av dem.

Boka guidning
Konsttimme, Konstbro, Konstkvart, Barnens timme  
och Barnens kvart

Mer information om konstverkstäderna och guidningarna 
finns på EMMA:s webbplats

Program och förmåner endast för medlemmar  
i EMMA-klubben finns på  
www.emma.museum/emmaklubi 

C’é un altro metodo per finire, ancora /  
Där finns en annan metod för slutande, 2003. 
Privatsamling, Turin, Foto: Andy Keate



Exhibition conceived by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) and the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), organised by MACBA and co-produced with  
PARIS MUSÉES / MAMVP, EMMA - Espoo Museum of Modern Art, the Irish Museum of Modern Art, Dublin (IMMA) and GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino.
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