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ETT MÖTE MED SKULPTÖREN MARIANNE HALLS VERK

Leran blev hennes språk
Det var långt kvar till sommaren 2015 
och den årliga konstutställningen på 
Grönsöö slott vid Mälaren. Arrangörer-
na ville ha förslag på lämpliga konstnärer 
som skulle kunna gå i dialog med slot-
tets egen konstsamling, porträttmåleri 
från 1500-, 1600- 1700- och 1800-talet, 
bilder av namngivna personer som en 
gång haft en betydande ställning i sam-
hället. Man önskade ett konstnärskap 
av annat slag, helst någon som arbetade 
tredimensionellt, efter att ha visat flera 
utställningar av måleri och grafik tidi-
gare somrar.

Mina tankar gick genast till några 
kvinnliga skulptörer och stannade ganska 
snart hos en favorit, skulptören Marianne 
Hall, vars verk jag då och då stött på ge-
nom åren. En av vårt lands främsta konst-
närer inom sin genre, märkligt osynlig 
under många år (ett öde som inte sällan 
drabbar kvinnliga konstnärer) men långt 
ifrån bortglömd. Jag rekommenderade 
alltså Marianne Hall som sommarutstäl-
lare, och de ansvariga på Grönsöö instäm-
de helt när de fått se Halls verk.

Det blev en sommarutställning som 
få lär glömma där Marianne Halls till 
formatet små men i sitt konstnärliga ut-
tryck nästan monumentala skulpturer 
fick väggarnas porträtterade gestalter 
att plötsligt kännas som samtalspartners 
– lika mänskliga och tidlösa som Halls 
små terrakottagestalter. Det märkliga 
som ibland händer när det är seriös konst 
som ställs ut var att det långa tidsspan-
net mellan människorna på målningarna 
och de samtida skulpturerna tycktes ha 
överbryggats. Det är ett av de centrala 
dragen i Halls estetik som åstadkommer 
detta. Människa är människa, underkas-
tad samma livsvillkor när det handlar 
om de basala, existentiella frågorna, oav-
sett social ställning, nationalitet, kön, tid 
och rum.

Marianne Hall arbetar i en lång tradi-
tion när hon väljer terrakottaleran som 
sitt arbetsmaterial och låter den formas 
till små gestalter med mänskliga drag. 
Det märkliga fynd en bonde gjorde i sin 
åker i Kina 1974 där arkeologerna sedan 
grävde fram tusentals terrakottasoldater, 

hästar och vagnar, hör till världens stora 
kulturskatter. När den brittiska konstnä-
ren Antony Gormley 1996 gjorde sin va-
riant av terrakottafigurerna från Mittens 
rike blev det verket European Field, visat 
bland annat på Magasin III i Stockholm, 
där de små figurerna vällde ut över gol-
ven. Och nog var det ett uttryck för lik-
nande associationer när den mexikanske 
konstnären Gabriel Orozco visade sina 
fantastiska lerfigurer, formade för hand, 
på Moderna Museet i Stockholm 2014 
mitt i sin mångsidiga utställning.

Hur Marianne Hall förhåller sig till 
dessa konstnärer och deras konst vet jag 
inte. Hon arbetar på sitt eget sätt och 
med sin speciella estetik, men släktska-
pet, medvetet eller inte, går knappast att 
bortse ifrån.

I Halls konst är människan ofta ett bräck-
ligt käril, skyddslös och utsatt, svag och 
sårbar. Detta existentiella förhållnings-
sätt till människolivet, dess villkor och 
svårigheter, ser jag som en slags religio-
sitet utan dogmer och lärosatser. En re-

nitet hör inte till vanligheterna i dagens 
svenska konstliv.

I Marianne Halls produktion ryms inte 
enbart skulpturerna, även om det är som 
sensibel skulptör hon mest framträtt. 
Själv säger hon att leran blivit hennes 
språk, och en lerans verkliga språkkonst-
när är hon verkligen, med den mänskliga 
handens avtryck som ett signum. Men 
när hon plockar fram sina teckningar där 
vid köksbordet sedan vi ätit en gemen-
sam lunch vid mitt besök blir jag ännu 
mer övertygad om den konstnärliga lö-
digheten och djupet i hennes konstsyn.

Teckningen, en inte alltid efter för-
tjänst värderad konstart, säger så mycket 

om grunderna i allt konstskapande. Hos 
Hall är det den absoluta lyhördheten in-
för den enkla tecknade linjens bärighet 
och förmåga att skapa kropp och volym 
som imponerar allra mest. Oftast, för 
att inte säga nästan uteslutande, är det 
bilder av mänskliga ansikten hon visar 
mig när hon bläddrar bland sina verk. 
Och mitt intryck av skulpturernas tid-
lösa skönhet och värdighet förstärks yt-
terligare. Den mänskliga utsattheten och 
nakenheten i den värld som är männis-
kans blir nästan smärtsamt tydlig i Halls 
subtila teckningar.

Det finns hos Marianne Hall också 
ett starkt samhällsengagemang som hör 
samman med den dogmfria religiosite-
ten, och hon hanterar den i sina konst-
verk, men också verbalt.

I sin dagbok, publicerad på hennes 
hemsida, skriver Marianne Hall texter 
som förlänar ytterligare dimensioner till 
hennes konstsyn. I dagens flyktingbarn 
ser hon den nyfödde gudssonen i stallet i 
Betlehem. Dagens flyktingströmmar le-
der hennes tankar vidare och resulterar 
i talande jämförelser mellan då och nu. 

Jag citerar några rader ur en av de 
brännande aktuella texterna ur dagboken.

Nu flyr människor i tusental åter igen. 
Som barn såg jag, på journalfilmer, barn 
gå barfota i snön. Dom hade inga skor. 
Och jag visste. Jag visste att kriget fanns 
på riktigt för barn måste gå barfota i 
snön. Det gjorde ont i mina fötter. Nu 
är jag inte barn längre och det jag nu 
ser föder ett ramaskri i mig, i hela mig. 
I det ropet blandar sig människor i tusen-
tal som flyr för att få leva. Min lera tar mot 
ropet och söker en plats för att bli hörd.

Jag läser orden som uttryck för en konst-
närs credo och tänker igen på skulpturen 
Vrålet. Den stora lilla skulpturen för-
medlar ett rop som det borde vara allas 
skyldighet att lyssna till.
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Foto: Stefan Bohlin

MARIANNE HALL är född 1936, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Konst-
fackskolan. Hennes cv omfattar en rad separatutställningar från debuten Hos Petra 1976 till dags dato. Hon har även deltagit i ett 
flertal samlingsutställningar. 2015 var hon en av 17 utvalda nordiska skulptörer som ställde ut i London i en utställning arrangerad 
av brittiska skulptörförbundet. Hon är representerad i ett flertal kommuner och landsting och vid flera museer och hos Statens 
konstråd. Kortfilmen Kyrie Eleison av hennes bror Lars-Lennart Forsberg (1933–2012) bygger på hennes skulpturer. Marianne Hall är 
syster till skulptören Hertha Hillfon (1921–2013).

CRISTINA KARLSTAM är född 1942 i Örebro och bosatt och verksam i Uppsala. Hon är fil kand i litteraturhistoria, konsthistoria och 
estetik och har arbetat som kulturskribent på Upsala Nya Tidning under många år. Nu är hon medarbetare i kulturtidskriften Cora 
och i nättidningen cora.se, där hon huvudsakligen skriver om konst.

ligiositet som utgår från människan och 
som förmår skapa identifikationsmöjlig-
heter för den som möter och betraktar 
konstverken. Hall har en lyhörd förmåga 
att avläsa dessa dimensioner och sedan 
ge dem en fysisk form och kroppslighet 
som sträcker sig ut över tidsåldrar och 
social och ideologisk hemhörighet.

Fokus i hennes konst är alltså Män-
niskan som kropp men också som idé. 
En varelse som kan gestaltas som en 
fågelunge eller ett florstunt äggskal, 
men också som en vrålande gestalt vars 
ansikte sönderfaller i ångest. Den lilla 
skulpturen Vrålet är ett oförglömligt 
konstverk, där konstnären med utsökt 
finess lyckats gestalta det outhärdliga, 
den ångest som inför det obegripliga är 
ett ofrånkomligt inslag i mänskligt liv. 
I denna våldsutsatta tid med terror och 
död på många håll i världen blir Halls 
imponerande skulptur Vrålet märkligt 
dagsaktuell; i sin varsamma, återhålla 
form fångar hennes konst samtidigt in 
alla tiders mänskliga förtvivlan, skräck 
och oro. Ett livsångestens tysta skri, 
märkligt och djupt berörande.

Men i Halls konstnärskap ryms även en 
trotsig tro på människan, grundad i en 
övertygelse om varje människolivs vär-
dighet och möjligheter. Skulpturgrup-
pen Tillsammans, bestående av ett 20-tal 
gestalter, speglar i sina skilda uttryck hela 
känsloregistret hos människor i alla tider. 
I stället för sorgsen uppgivenhet förmed-
lar hennes konst en framtidstro, trots allt. 
I Grönsööutställningen var den skulptur-
gruppen en positiv pol i ett koncept som 
inbegrep både sorgen och glädjen.

Eftersom jag även haft förmånen att 
besöka Marianne Hall i hennes hem 
och ateljé i Stockholm har jag också 
insett att detta konstnärskap rymmer 
kvaliteter och betydelseskikt som vore 
värda ett ännu större utställningssam-
manhang. Rimligen borde någon av de 
större konstinstitutionerna i landet visa 
intresse för hennes konst och arrangera 
en utställning. Skulptörer av Halls dig-
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