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Thomas Notini om COBRA som inte är en antydan om något farligt
och skräckinjagande utan ett akrostikon bildat av början av (de
franska) namnen på de tre städer varifrån gruppens grundare och
kärnmedlemmar kom: COpenhague, BRuxelles, Amsterdam.

I skuggan av nittonhundratalets båda världskrig hade
konstlivet i Europa att utkämpa sina egna strider, längs
sin egen front. Kriget, den universella fienden till allt liv
överhuvud taget, hotade att även förgöra konstens
fysiska existens och existensmöjligheter. Och de

Flera av Cobras grundare
och medlemmar var
också inledningsvis
övertygade kommunister,
så även Asger Jorn och

framväxande totalitära ideologierna i öst, väst och syd

Constant Nieuwenhuijs.
Men det som faktiskt

medförde ytterligare hot: ett andligt våldförande, en

hände med konsten i
Sovjetunionen fick

förgiftning inifrån, en degradering av konsten till ett
lydigt verktyg i maktens händer. Det hände i

många i gruppen så
småningom att komma

Sovjetunionen, i Hitler-Tyskland och i Mussolinis och

på andra tankar – utan
att fördenskull överge sin

Francos fascistiska enhetsstater.

radikalism. Under
effektiv ledning av

Det föregående århundradets "ismer" inom konsten

chefsideologen Zjdanov
bannlystes och förföljdes

hade till största del varit konstruktioner gjorda av
kritiken och teoretikerna; de var konstteoretiska etiketter
som man använde för att lättare kunna få ett grepp om
bild- och formspråkens och konstuppfattningarnas
utveckling. Turner, Monet eller van Gogh skrev aldrig
några högstämda konstnärliga "programförklaringar".
För dem gällde i hög grad Bernett Newmans yttrande:

all konstnärlig
modernism i
Sovjetunionen, och
endast den så kallade
"sociala realismen" - en
nyromantisk kitsch
närbesläktad med den
som senare påbjöds av
Hitler – blev tillåten.

"Estetiken är för konstnärerna vad ornitologin är för
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Constant (Nieuwenhuis): Barrikad. Foto: Thomas Notini

Annons:
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fåglarna." Nittonhundratalet blev däremot de många konstnärliga "ismernas" gyllene
århundrade, där "etiketterna" ofta sattes av de utövande konstnärerna själva i samband
med att man utgav sina manifest och programförklaringar.
Många konstnärliga manifest och programförklaringar har efter det modernistiska
genombrottet i förra seklets början varit strikt inomkonstnärliga; de har inte rört sig utanför
konstens och de konstnärliga villkorens eget område. Exempelvis Kandinsky, Klee,
Mondrian och Malevitj på kontinenten, liksom Gösta Adrian-Nilsson här i Sverige, har alla
uteslutande haft konstens väsen i fokus, när de framfört sina ärenden i skrift.
Men för några grupper av konstnärer har det varit lockande att framträda med mer av
universella anspråk. Att ta steget från ett rent konstnärligt program till samhällsutopi
gjorde exempelvis futuristerna i sin extatiska hänförelse inför industrialismen och de
tekniska landvinningarna. Nu var framtiden idel ljus, lycka och välgång för alla, och konsten
skulle aktivt bana väg för den nya sköna världen. Likaså hade mellankrigstidens Bauhausrörelse i hög grad karaktären av utopiskt samhällsexperiment.
Samma sak gäller också den konströrelse som det här skall handla om, en grupp av
bildkonstnärer, författare och andra konstutövare, vilka genom sina manifest och
programförklaringar ville förändra inte bara konsten utan även världen. En rörelse, som
inspirerade och under ett kort men intensivt tidsskede gav en rik ström av impulser till ett
oerhört vitalt konstskapande – men som också, just genom sin karaktär av utopi, bar på
fröet till sin förvånansvärt tidiga upplösning.
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Namnet COBRA vill naturligtvis vara en antydan om något farligt och skräckinjagande –
något litet konkretare och mer jordnära än att sjösätta ännu en abstrakt "ism". Men det är
också ett akrostikon bildat av början av (de franska) namnen på de tre städer varifrån
gruppens grundare och kärnmedlemmar kom: COpenhague, BRuxelles, Amsterdam.

Nr. 4 av tidskriften "Cobra". Ur Willemijn Stokvis: Cobra - The Last Avant-garde Movement of the Twentieth Century, Hampshire
2004

Rent formellt tog det hela sin början vid ett möte på Café de l'Hotel Notre Dame i Paris den
8 november 1948. Närvarande var den danske målaren Asger Jorn, de belgiska författarna
Christian Dotremont och Joseph Noiret och de nederländska målarna Karel Appel,
Constant (Constant Nieuwenhuijs) och Corneille (Corneille Guillaume Beverloo). De kom
från mycket varierande bakgrunder och hade fått sina avgörande konstnärliga impulser
under mellankrigstiden. De sex bild- och ordkonstnärerna hade funnit en stark gemenskap i
tankevärld och konstuppfattning, och under den korta tid – tre år – som gruppen bestod
kom de att bedriva ett mycket nära och entusiastiskt samarbete. Författaren Dotremont
skrev gruppens manifest, och dess idéer kom också till uttryck i tidskriften "Cobra" och i ett
flertal andra Cobra-publikationer. Ganska snart anslöt sig ett stort antal ytterligare
konstnärer inom bildkonst, litteratur, film m.m. till gruppen. De blev så småningom ett
trettiotal, däribland två svenskar: Bengt Lindström och Max Walter Svanberg. Ytterligare ett
tiotal konstutövare av skilda nationaliteter hade täta förbindelser med gruppen utan att
formellt bli medlemmar där.
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Till skillnad från tidigare konstnärsgrupper som framträtt med manifest och ideologiska
program lanserade inte Cobra någon ny "riktning". Genom sina fortlöpande skriftliga
publikationer och sin nära samverkan i utställningar och olika spektakulära och
gränsöverskridande "events" ville de visa hur de såg på konstens framtid.
Bakgrund

Inte bara namnets fyndiga akrostikon gör att Köpenhamn – Copenhague – står först. Utan
tvivel är det också i Danmark som ursprunget till Cobra ytterst står att finna, inte minst i
inflytandet från den dynamiske målaren Asger Jorn och hans kolleger Egill Jacobsen och
Ejler Bille, som senare blev medlemmar i gruppen. Bille hade under mellankrigstiden brutit
med den danska surrealistiska gruppen "Linien". För Bille liksom för flera medlemmar av
den surrealistiska rörelsen, både i Danmark och på kontinenten, framstod surrealismen
efter hand som alltför intellektuell, alltför fixerad vid symbolik och teoretisk konstruktion
och alltför upptagen av litterära motiv. Man tog också avstånd från det som kallades den
"psykiska automatismen" inom surrealismen, alltså detta att ur sitt inre – eller sitt
undermedvetna – hämta drömbilder och symboliska gestalter och föremål, som i
förvrängda former och drömlika konstellationer skulle fästas på duken men där återges
med naturalistisk exakthet. Kretsen kring Bille, känd under namnet "Høst", längtade efter ett
direkt och spontant uttryck i måleriet – fritt från både Freuds drömteorier och andra
teoretiska förutsättningar – och närmade sig mot slutet av 1930-talet den tyska
expressionismen.
Ett ytterligare steg i riktning mot ett radikalt spontant måleri togs när Egill Jacobsen 1938
ställde ut sin målning "Ophobning" ("Uppstapling"). Därmed skedde en övergång från den
tyska expressionismens bildspråk till ett uttryckssätt i gränslandskapet mellan det
figurativa och det nonfigurativa. Jacobsen hängav sig helt åt materialet: duken och den
drypande färgen, som i ögonblickets ingivelse formades till ytor, linjer och former i helt
oplanerade grupperingar och sammanställningar. Med detta förebådade han tio år i förväg
det uttryckssätt som skulle bli kännetecknande för Cobra under dess mest aktiva period.
Egill Jacobsens roll som inspiratör för Cobra kan knappast överskattas.
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Karel Appel: Frågande barn. Foto: Thomas Notini

Asger Jorn hade under mellankrigstiden sökt sig till Paris, i första hand för att bli elev hos
Kandinsky. Den planen kunde inte förverkligas – Kandinsky var för sjuk för att ta emot
elever och levde ganska isolerad i en förstad till Paris – och Jorn blev istället antagen som
elev hos Fernand Léger. I efterhand var Jorn tacksam för de lärdomar han fick hos Léger,
men Légers skola blev också för Jorn ett avstamp, något att ta spjärn emot, i likhet med
vad surrealismen blev för den danska utbrytargruppen Høst. Jorn ville bort från den
formalistiska, teoretiserande hållning han fann hos Léger. Han såg bildkonstens själva
material – färgen, duken, leran, träet o.s.v – liksom själva den skapande processen som ett
uttrycksmedel i sig; en inställning som Léger djupt föraktade. Jorn liksom sedermera
Cobrakonstnärerna ville lyfta upp själva materialet och ge det ett egenvärde, inte bara som
tuktat och tyglat "redskap" utan också som inspirationskälla.
Jorn återvände till Danmark, där han kom att tillhöra Høst, vars konstnärliga ideal var i
samklang med hans egna. Under ockupationsåren utgav Jorn kulturtidskriften "Helhesten"
("Helveteshästen" - en mytisk gestalt i dansk folklore), som blev ett forum för dansk
modernism. I Danmark, liksom i det övriga av Hitler ockuperade Europa, levde
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modernismen under jorden; men det bör ändå påpekas att ockupationsmakten, märkligt
nog, inte for lika hårt fram mot konsten och kulturen i Danmark som i andra ockuperade
länder.
Den belgiska delen av Cobras förhistoria hade ännu starkare anknytning till surrealismen
än vad fallet var i Danmark, och i Belgien företräddes rörelsen, vid sidan av René Magritte
och Paul Devaux, intressant nog främst av författare. De belgiska surrealisterna ville förena
sina konstnärliga idéer med en kommunistisk samhällssyn. På initiativ av Christian
Dotremont bildades 1947 gruppen "Le Surréalisme Revolutionnaire" under den självsäkra
parollen "La cause est entendue" - "Saken är avgjord". Konst och samhälle skulle gjutas
samman till en enhet, och alla människor skulle bli delaktiga. Men hur?
Flera av Cobras grundare och medlemmar var också inledningsvis övertygade
kommunister, så även Asger Jorn och Constant Nieuwenhuijs. Men det som faktiskt hände
med konsten i Sovjetunionen fick många i gruppen så småningom att komma på andra
tankar – utan att fördenskull överge sin radikalism. Under effektiv ledning av
chefsideologen Zjdanov bannlystes och förföljdes all konstnärlig modernism i
Sovjetunionen, och endast den så kallade "sociala realismen" - en nyromantisk kitsch
närbesläktad med den som senare påbjöds av Hitler – blev tillåten. Kandinsky gick i yttre
exil, Malevitj gick i inre exil, hela det ryska avantgardet tvangs att gå under jorden.
Kombinationen kommunism och konstnärlig avantgardism hade bara plats på papperet,
inte i verkligheten.
Efter en konflikt med den franska grenen av surrealismen – som grundats redan i mitten
av 1920-talet av André Breton – sökte sig Christian Dotremont till Paris, där han sökte en
lösning på det som han upplevde som avantgardets dilemma och gjorde de bekantskaper
som skulle leda till Cobras födelse.
I Nederländerna hade varken surrealismen eller dadaismen fått något fotfäste, och även
den inhemska nederländska avantgardiströrelsen "De Stijl" fann svagt stöd i hemlandet.
Ockupationsåren lamslog nästan all fri konstutövning i Nederländerna, där
ockupationsmakten grundade en avdelning av den så kallade Tyska Kulturkammaren, som
övervakade allt kulturliv lika hårdfört som i Tyskland. Det var först efter krigsslutet som det
nederländska avantgardet blommade upp med full kraft. Målarna Karel Appel och Corneille
(Beverloo), som under ockupationstiden hade lärt känna varandra vid konstakademin i
Amsterdam, begav sig 1947 till Paris, där de fick uppleva verk av bl.a. Picasso, Juan Miró,
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Paul Klee och Jean Dubuffet. De återvände till Nederländerna, fyllda av inspiration och ny
skaparglädje, och gav sig genast i kast med friare konstnärliga experiment. Och nästa steg
blev – Cobra.
Några få intensiva år

1946, året efter krigsslutet, återvände Asger Jorn till Paris för att under några år få nya
impulser och knyta nya kontakter efter krigsårens isolerade tillvaro i Danmark. Han lärde
där känna nederländarna Appel och Corneille och snart även Constant (Nieuwenhuijs).
Jorn hade redan funnit sitt nya experimentella uttryck, genom inflytandet från Jacobsen.
Han var, som påpekats, en oerhört dynamisk natur, som med närmast manisk iver sökte
förena måleri, arkitektur och andra konstarter, och ur hans penna flödade skrifter som med
ett slags wagnerska universalitetsanspråk förmedlade åsikter om allt mellan himmel och
jord.
De tre nederländska målarna, som i det något stelnade nederländska konstklimatet och
under den hårdföra tyska ockupationen blivit svältfödda på vitaliserande konstnärlig och
intellektuell stimulans, sög i sig Jorns budskap som läskpapper. Så småningom anslöt sig
även Christian Dotremont till kretsen kring Jorn. Asger Jorn uppmanade de nederländska
målarna att grunda en egen grupp, "De Nederlandse Experimentele Groep", vilket också
skedde 1948, några månader innan Cobra grundades. Constant skrev manifestet till den
nederländska gruppen – ett manifest, som också kommit att räknas till Cobras
programskrifter.
När de båda belgarna Dotremont och Noiret hade anslutit sig, var tiden inne för att grunda
den nya gruppen. Cobras kortfattade manifest är författat av Dotremont och har som
rubrik "La cause etait entendue" - alltså "Saken var avgjord". Denna slogan är – med sitt
ändrade tempus – riktad mot den tidigare surrealistiska rörelsen och dess manifest. Saken
var alltså inte riktigt så avgjord som man hade trott.
Med Cobras grundande i Paris den 8 november 1948 föddes den allmänna rörelse inom
nittonhundratalskonsten som med något nedlåtande klang kommit att kallas
"spontanismen". Cobrakonstnärerna tog avstånd från all estetik, all teoribyggnad kring
konstskapandet. Och de hade en vision om att konsten till sist skulle bli ett ständigt
fortgående "event" av gemensamt skapande, där alla människor, oavsett ålder,
samhällsklass, nationalitet eller bildningsnivå skulle delta. Gruppen började snart också ge
ut en tidskrift, också den med namnet "Cobra".
Spontanitet och gemenskap blev viktiga nyckelbegrepp, och man säger i manifestet:
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Egill Jacobsen: Ophobning (Uppstapling). Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

"Vi har kunnat konstatera, att vårt sätt att leva, att arbeta, att känna var något vi hade
tillsammans; vi kommer överens på det praktiska planet och vi vägrar att ingå i någon
artificiell teoretisk sammanslutning. Vi arbetar tillsammans, vi arbetar tillsammans."
Spontanitet och gemenskap – och även ett nyvaknat intresse för konstnärliga uttryck som
tidigare blivit sedda över axeln: den konst som skapas av urbefolkningar, av barn och av
mentalsjuka. Detta blev viktiga inspirationskällor för många av Cobras målare, och inte
minst barn kom ofta att delta i de happening-liknande evenemang som Cobrakonstnärerna
kom att anordna. Saga, myt och fantasiväsen förekommer rikligt i Cobramåleriet, och man
ville i konsten även skapa nya myter utöver de gamla och kända.
"Det finns mer i målningens jord än i den estetiska teorins himmel."
Orden är Dotremonts, i en kommentar till en målning av Asger Jorn. Det kan tyckas som en
lockande väg till konstnärlig frihet (jfr. Bernett Newmans yttrande här ovan). Men frågan är
om inte Cobrakonstnärerna med sina manifest och program snärjde in sig själva i ett slags
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självmotsägelse. De sade sig alltså vara motståndare till teorier, men producerade likväl ett
imponerande antal teoretiska skrifter. Och åtminstone i rörelsens inledningsskede råder
det ingen tvekan om var den teoretiska hemvisten fanns. Fjärran från den kamp som
Kandinsky, Malevitj och andra ryska avantgardister fått utstå under den praktiserade
marxismen, bekände man sig gladeligen till marxismens materialistiska teoribygge och
världsuppfattning. Det handlade inte bara om själva materialet som en inspirationskälla i
sig – det hade nog redan van Gogh, Rodin m.fl. före dem upptäckt. Dotremont skriver om
detta så här:
"Vad oss anbelangar, kan konstens sanna källa endast finnas i materien. Vi är målare,
och för oss är materialismen först och främst en sinnlig erfarenhet: en sinnlig
upplevelse av världen och en sinnlig upplevelse av färgen [här=färgmaterialet]."
Det handlade uppenbarligen också om en materialistisk verklighetsuppfattning i stort, om
människoanden som en värdeneutral "överbyggnad" över den materiella, ekonomiska
basen etc. Som redan påpekats, insåg Cobrakonstnärerna efter hand hur oförenlig det slag
av konstnärlig frihet som de förespråkade var med den marxism som reellt härskade i en
annan del av världen. Men då var redan gruppen på väg mot sin upplösning, till följd av
intern splittring.
I sin strävan efter samverkan och konstnärlig gränsöverskridning arrangerade Cobra
diverse "happenings". Endast ett sådant skall nämnas här, kanske det som blivit mest
omtalat och är känt under namnet "Kongressen i Bregnerød". Under en månad från augusti
till september 1949 samlades ett antal Cobramedlemmar, tillsammans med familj, barn
och vänner, i en semestervilla tillhörig de danska arkitektstudenterna och belägen i byn
Bregnerød utanför Köpenhamn. Det var Asger Jorn som hade lånat huset och som
betalning lovat att dekorera interiören. Och så skedde med besked, men kanske inte riktigt
så som uthyraren hade avsett.
Nu var ett ögonblick inne som Cobrakonstnärerna länge hade drömt om: att tillsammans,
helt fritt och utan några som helst förutbestämda planer eller normer, få dekorera ett helt
hus från golv till tak. Som en enda stor familj bodde man tillsammans, målade, skrev dikter
och skulpterade. Även barnen deltog aktivt i dekorationsarbetet, och inte bara väggar och
tak bemålades, utan även möblerna. Asger Jorn och målarkollegan Carl-Henning Pedersen
tog hand om var sin av de stora långväggarna i vardagsrummet och fyllde dem med
fantasiväsen. Dörren på Pedersens vägg målades av Jorns sjuårige son, och Jorn själv
kringgärdade den öppna spisens kåpa med en gipsskulptur i form av två armar. Flera av
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gruppens medlemmar gick lös på innertaket, som var indelat i trettio fält åtskilda av
bjälkar. Där hamnade diverse inskriptioner och andra dekorationer. Corneille skrev ovanför
husets port: "Entrez, ici c'est vivre!" "Stig på, härinne finns det liv!"
Några få takinskriptioner är idag det enda som finns kvar av det stora målarpartyt.
"Vi arbetar tillsammans, vi arbetar tillsammans."

Ändå framstår de målningar och andra bildkonstverk som Cobrakonstnärerna gjorde var
för sig som det bestående i det arv de lämnat efter sig. Den spontana arbetsmetod som de
började tillämpa har levat vidare i olika former, t.ex. bland de amerikanska abstrakta
expressionisterna. I ett videoklipp från 1962 kan vi under några minuter följa hur Karel
Appel arbetade (https://www.youtube.com/watch?v=hsxR8aT2Ob0
(https://www.youtube.com/watch?v=hsxR8aT2Ob0)). Där kan vi nästan uppleva hur själva
skapelseprocessen blir en del av konstverket självt. Och visst har detta förhållningssätt
öppnat våra ögon för hur materialet i sig själv kan fascinera och trollbinda – men knappast
mer än som en radikalisering av de upptäckter som van Gogh, Emil Nolde, Inge Schiöler
eller Evert Lundqvist gjort.
Cobrakonstnärerna försökte inte bara ta avstånd från teorier och estetik, utan även från
utvecklandet av en bestämd stil. Det är väl knappast behövligt att påpeka, att de under det
intensiva samarbete som de upprätthöll, om än under en ganska kort tid, kom att påverka
varandras uttryckssätt ganska påtagligt. Man har talat om det s.k. "Cobraspråket", som
uppvisar mycket gemensamt ifråga om linjer, former, färgbehandling, vaga figurativa
antydningar av mytiska väsen o.s.v.
Under de tre intensiva åren 1948-1951 hade Cobra ett stort antal utställningar på olika
platser i Europa. Sista gången Cobrakonstnärerna var representerade som grupp var på
den II Internationella utställningen av experimentell konst i Liège i Belgien 1951. Man var,
förutom den lilla kärnan, vid det här laget en ganska stor grupp av konstnärer, individer,
som inte rimligen kunde vara överens i allt och som också ville gå vidare, som konstnärer
och som – just individer. Rent personliga skäl fanns också med i bakgrunden; både Jorn
och Dotremont hade drabbats av tbc och var intagna på sanatorium. Förhållandet mellan
Jorn och Constant sprack då Constants hustru Matie 1949 övergav sin man för Asger
Jorn.
I det tionde och sista numret av tidskriften "Cobra", som fungerade som katalog vid
utställningen i Liège, skrev Dotremont:
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"Vi har utan betänkligheter velat sätta punkt nu, istället för att vänta på en explosion i
framtiden."
Men i grunden fanns nog en annan, viktigare och långt djupare liggande orsak till
uppbrottet: Man kanske till sist upptäckte, att man gett sig hän åt en utopisk dröm om ett
slag av konstnärlig frihet som måhända måste förbli en ouppnåelig utopi, en dröm som
förr eller senare måste skingras och lösas upp i den grå verklighet som alltid väntar runt
hörnet.
Cobra har kallats "1900-talets sista avantgarde-rörelse" (Willemijn Stokvis), säkerligen med
full rätt. Inga konstnärsgrupper av större betydelse framträdde efter Cobra under det förra
århundradet. Och idag, i det så kallade postmoderna tidevarvet, torde själva begreppet
avantgarde ha förlorat även de sista resterna av sin forna laddning. Inte heller har vårt
nuvarande århundrade hittills gett särskilt mycket inspiration till bildande av nya
konstnärsgrupper.
Men nu, liksom alltid, är enskilda konstnärers bragder, av hur olika slag de än må vara, en
källa till både hopp och inspiration. Det gäller även de konstnärer som under några år
förenades under namnet Cobra.
Thomas Notini
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