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Utställningen Art vs. History, som EMMA
arrangerar i samarbete med svenska Malmö
Konsthall, är den andra och samtidigt största
presentationen i Europa av en ännu ganska
outforskad sida av den amerikanske konst
nären Ad Reinhardt (1913–1967). Han är
främst känd som abstrakt målare och skribent, men nu visas hans politiska skämtteckningar, satiriska serier om konst, och
collage, som hämtats ur arkiven av Estate
of Ad Reinhardt i New York. Förutom dessa
verk på papper innehåller utställningen ett
bildspel med digitaliserade färgfotografier
och flera av konstnärens resedagböcker,
skisser och pamfletter. Reinhardts konst
närskap visas upp genom fjorton collage,
tre abstrakta målningar från 1940-talet och
tidigt 1950-tal, samt en komplett uppsättning av 10 Screenprints (1966), som är den
enda grafikportföljen han fullbordade.

Art vs. History visades första gången på Malmö Konsthall 12 juni–6 september 2015, med Diana Baldon som kurator. Utställningen på EMMA är
kuraterad av Diana Baldon, chef för Malmö Konsthall, i samarbete med
Päivi Talasmaa, intendent på EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Ad Reinhardt, 1943. Photo: Dan Keleher.
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists
Rights Society (ARS), New York; courtesy
of David Zwirner, New York/London

Pärm:
Ad Reinhardt, How to Look at Modern Art
in America, 1946. Publicerad i PM (tidning)
2.6.1946. Tryckt tidnings sida, 34,6 x 28,9
cm. (c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists
Rights Society (ARS), New York; courtesy of
David Zwirner, New York/London

SKÄMTTECKNINGAR

COLLAGE

Redan som ung började Reinhardt teckna serier och det
kom att bli ett starkt och långvarigt intresse. I flera år
arbetade han som grafisk formgivare och illustratör vid
sidan av sitt konstnärskap. Under 1930- och 40-talen
dök hans vassa serier upp i en rad amerikanska publi
kationer, däribland den liberala dagstidningen PM,
som utkom i New York åren 1940–1948. Reinhardt var
konstnär-reporter på tidningen 1943–1947 och skapade under denna tid över 1 500 teckningar för den. På
EMMA visas nu över 250 av dessa originalteckningar.

Reinhardt skapade de första collageteckningarna redan
1937 och införde tekniken i sina illustrationer 1942.
Han skapade sina första konstcollage av tunt strimlade
pressfotografier utskurna ur dagstidningar och tidskrifter
som han arrangerade till abstrakta kompositioner. I likhet
med fotomontagen av de tyska konstnärerna Hannah
Höch och John Heartfield tog Reinhardt avstånd från den
fotomekaniskt framställda bilden så att ämnet för bilden
blev oigenkännlig. På utställningen visas fjorton collage
i original från 1939–1946.

Dessutom ingår i utställningen tiotals originalteckningar
för olika publikationer, från The Columbian till Every
Worker a Voter, samt antifascistiska och antimilitaristiska
bilder som trycktes i den marxistiska tidskriften New
Masses 1936–1942 och i tidskrifterna The Student Advocate och Fight Against War and Fascism.

Ad Reinhardt, Utan titel, 1942.
Collage på papper, 14,5 x 20,6 cm. (c) 2016
Estate of Ad Reinhardt / Artists Right Society
(ARS), New York; courtesy of David Zwirner,
New York/London
Ad Reinhardt, Utan titel, c. 1943-1947.
Bläck och gouache på papper, 7 x 7 cm.
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt /
Artists Rights Society (ARS), New York;
courtesy of David Zwirner, New York/
London

SERIEN “HOW TO LOOK”
I centrum för utställningen finns Reinhardts berömda
konstserie ”How to Look”. De populära halv- och hel
sidorna med skämtteckningar dök upp i vartannat sön
dagsnummer av PM. Teckningarna, som publicerades
1946–1947, blev en viktig plattform där Reinhardt obönhörligen kunde försvara utvecklingen och öka förståelsen
av den abstrakta konsten i Amerika. I den ironiskt och
kritiskt kryddade serien tog Reinhardt upp olika frågeställningar och perspektiv för att beskriva den moderna
konstens väsen genom att ta vägen via avantgardistiska
konströrelser – som kubismen, futurismen och surrealismen. EMMA visar sex av dessa teckningar i original
samt 22 avrivningssidor.

Ad Reinhardt, How to Look at Looking,
1946. Publicerad i PM (tidning) 21.7.1946.
Tryckt tidnings sida, 34,6 x 28,9 cm.
(c) 2015 Estate of Ad Reinhardt / Artists
Rights Society (ARS), New York; courtesy
of David Zwirner, New York/London

GRAFIK
Som ett svar på Reinhardts bidrag till grafikportföljen
X+X (Ten Works by Ten Painters) (1964), påpekade
konstnären Robert Rauschenberg året därpå (1965)
till Sam Wagstaff, kurator på Wadsworth Atheneum i
Hartford, Connecticut, hur fint det skulle vara att ha sex
seriegrafitryck av Reinhardts ”svarta”, praktiskt taget helt
identiska. År 1966 gav Wadsworth Atheneum ut Reinhardts enda kompletta grafikportfölj 10 Screenprints,
som sammanföll med konstnärens viktigaste retrospektiv
på Jewish Museum i New York.
Trots att Reinhardt höll sina roller som samhällsengagerad medborgare och som konstnär åtskilda, var hans
engagemang för sociala och politiska frågor centralt för
all hans verksamhet, som i litografin No War (1967)
som ingår i utställningen. Detta synliga engagemang i
sociala och politiska frågor pågick ända till 1960-talet
då han var en av de första konstnärerna i USA som
opponerade sig mot Vietnamkriget.

Ad Reinhardt, Nr 5, 10 Screenprints, 1966.
Tryck 250, AP. Serigrafi på papper, 55,6 x
43,2 cm. (c) 2016 Estate of Ad Reinhardt /
Artist Rights Society (ARS), New York; courtesy of David Zwirner, New York/London

PAMFLETTER, TIDNINGAR OCH
TIDSKRIFTER
Utställningen bjuder på ett brett urval av skisser, resedagböcker, tidskrifter och böcker som avspeglar både
Reinhardts engagemang i den samtida politiska debatten
och hans intresse för konsthistoria och konstteori.
En av pamfletterna är den kontroversiella antirasistiska
skriften The Races of Mankind (1943). Den är skriven av
två antropologer vid Columbia University, Ruth Benedict
och Gene Weltfish, ursprungligen för att delas ut till
amerikanska trupper för bekämpning av den fascistiska
rasismen i Europa. Budskapet om att alla raser är jämlika samt Reinhardts provokativa avbildning av Adam
och Eva väckte rabalder i regeringen. Slutligen stoppade
USA:s armé och United Service Organisations spridningen av skriften. Pamfletten blev ändå väldigt populär och
sålde i över en miljon exemplar.
På utställningen visas också flera publicerade versioner
av Reinhardts berömda framställningar av konsten som
träd. En av dessa, How to Look at Modern Art in America, trycktes i PM år 1946, och på nytt i ARTnews år
1961. Ett av de mer sällan visade ”konstträden”, Imaginary Museum, som dök upp i Art d´aujourd´hui år 1951,
är en omfattande sammanfattning av konstnärer, både
från tidigare epoker och Reinhardts samtid.

Ad Reinhardt, How to Look at Modern Art
in America, 1946. Publicerad i PM (tidning)
2.6.1946. Tryckt tidnings sida, 34,6 x 28,9 cm.
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists Rights
Society (ARS), New York; courtesy of David
Zwirner, New York/London

RESEDAGBÖCKER OCH DIAPRESENTATIONER
Efter att ha studerat och undervisat i konsthistoria under
större delen av sitt liv förklarade Reinhardt 1958: ”Jag
tror inte på originalitet. Jag tror på konsthistoria”.
Från 1952 till sin död 1967 reste Reinhardt världen
över, i Europa, Mellanöstern, Japan och Sydostasien.
Den första resan företog han till Europa där han besökte
Spanien och Grekland samt Spanien, Grekland, Holland,
England, Frankrike, Italien och Tyskland.
Reinhardt dokumenterade sina resor i detaljerade dagböcker. Han ritade kartor och antecknade sina utgifter.
Han skrev listor på vilka konstverk han hade sett och
ritade skisser på arkitektoniska och visuella detaljer
(t.ex. ornament) hos olika kulturer för att senare kunna
analysera och klassificera dem.
Reinhardts trogna följeslagare var hans ”magiska låda”,
en Leica-kamera för 35 mm film. Han hade alltid varit
intresserad av både måleri och fotografi. Intresset för
fotografering tändes under andra världskriget, när han
tjänstgjorde som fotograf inom den amerikanska marinen.
Reinhardt lämnade efter sig en kollektion på över 12 000
diabilder som förvaltas av Estate of Ad Reinhardt. Förutom resebilder innehåller den hundratals bilder från hans
hemstad New York. En del av bilderna är av konstverk
och föremål som finns på olika museer eller urklipp ur
tidningar eller andra tryckalster. Reinhardt använde
bilderna från sina resor som hjälpmedel när han under
visade konsthistoria på Brooklyn College (1947–1967)
och Hunter College (1959–1967) i New York.
Reinhardt brukade för sina elever och kolleger ordna dia
bildsföredrag som han kallade ”Non-Happenings”. Dessa

Resedagbok, 1952-1966, sidan 26.
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt /
Artists Rights Society (ARS), New
York; courtesy of David Zwirner,
New York/London.

utdragna diabildsföredrag var en kritisk kommentar till
universitetens tradition att använda diabilder i konst
historieundervisningen, liksom till de performativa ”Happenings” som under samma tid fick allt större genomslag
på New Yorks konstscen. Hans ”Non-Happenings” kunde
ta flera timmar och bestå av hela 2 000 diabilder.
I utställningen ingår ett bildspel av 300 digitaliserade
färgbilder.

ART IS ART. EVERYTHING ELSE
IS EVERYTHING ELSE.
Det har sagts att teckningarna, skämtbilderna och texterna var ett sätt för Reinhardt att rena sitt eget måleri från
all yttre påverkan. Ad Reinhardts syn på konst baserade
sig på en övertygelse om att konsten och livet ska vara
åtskilda: ”Art is Art. Everything else is everything else”.

Vi på EMMA har haft det störa nöjet att samarbeta med
Ad Reinhardts arvingar, New York, och David Zwirner
Gallery, New York/London. IVAM Institut Valencia d’Art
Modern och Fondation Gandur pour l’Art, Genève, har
vänligen lånat oss målningar och vi tackar dem varmt
för detta.
Vi vill uttrycka ett särskilt tack till Diana Baldon, kurator för utställningen,
samt hela personalen vid Malmö Konsthall.
Utställningen är en samproduktion av EMMA - Esbo moderna konst
museum samt Malmö Konsthall (Sverige) och Ad Reinhardt Foundation
(New York) och den sponsoreras av David Zwirner (New York/London)
För utställningen på EMMA har ytterligare ett urval av abstrakta
målningar och serigrafier lagts till.

Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1943. Olja
på duk, 40,6 x 61 cm. (c) 2016 Estate of Ad
Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), New
York; courtesy of Fondation Gandur pour l’Art,
Geneva, Switzerland. Photo: Sandra Pointet.

UTSTÄLLNINGSPROGRAM

BOKA GUIDNING

Fre 12.2 kl. 17.30
Föreläsning ”Bilden berättar”,
seriekonstnären Ville Tietäväinen.
Aitio, EMMA

Konsttimme, Konstbro, Konstkvart,
Barnens timme och Barnens kvart
samt Konstverkstad för skolgrupper.

Lör 5.3 kl. 14
Seriekonstnären Heikki Paakkanen
och grafikern, författaren Harri
Manner. En debattföreläsning som
mynnar ut i en bildsyntes.
Aitio, EMMA
Lör & sön 19–20.3 kl. 12–16
Barnjippo på WeeGee. Skärmdump, en öppen dramaworkshop
i utställningslokalen. Nonstop.

Skärmdump i Veranta. Ett aktivitetsrum i anknytning till Valoruutu och
en konstverkstad för skolgrupper
och skolelever. Tecknade serier
möter skuggteater.
Mer information om konstverk
städerna och guidningarna finns
på EMMA:s webbplats.
Program och förmåner enkom för
medlemmarna i EMMA-klubben.
www.emma.museum/emmaklubi

Teckna en egen serieruta Vad vill du säga eller berätta?
Ta gärna ett foto på din ruta och dela den på Instagram 
@emmamuseum och #emmamuseum.

