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Den fantastiska människokrop-
pen, »Spectacular Bodies», är
temat för den utställning som

just nu tilldrar sig stort intresse i Lon-
don. Syftet är att spegla mötet mellan
medicinen och konsten, hur konstnärer
under fem århundraden – från Leonardo
da Vinci till nutid – gestaltat kroppen
såväl som skönhetsobjekt som i under-
visningssyfte. 

Över 300 verk har lånats från konst-
och medicinhistoriska museer världen
över: här finnsAlbrecht Dürer, George
Stubbs ochJMW Turner,en unik sam-
ling porträtt av holländska 1600- och
1700-talskirurger i arbete samt mäster-
verk av Théodore Géricault, Gustave
Courbetoch Edgar Degas.

Flera nutida konstnärer bidrar med

skulptur, video och installationer ska-
pade speciellt för utställningen och äg-
nade att ge nya infallsvinklar på vårt sätt
att se på och förhålla oss till vår egen
kropp.

Människokroppen 
som ingenjörskonst
För renässansens mästare var avbild-

ningen av människokroppen mer konst-
närens studium av en förbluffande
välgjord maskin än en medicinsk illust-
ratörs pedagogiska bild avsedd för un-
dervisning. På den tiden hade varken
medicinen eller kirurgin kommit så
långt att de till fullo kunde dra nytta av
de detaljerade anatomiska bilder som
dessa konstnärer producerade. Och de
var verkligen konstnärer, de flesta var
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Att de konstnärer 
som skulpterade i vax 

verkligen ville ge något mer än bara en
anatomisk avbildning framgår av

modellen på motstående sida, skapad av
Joseph Towne (1827–1879). Granskar
man den ur motsatt vinkel framgår med

all önskvärd realism att den visar ett
tvärsnitt genom bröstkorgen i höjd med
hjärtat. Ändå har Towne gett figuren ett

ansikte. Det är en död människa, vars
blick nästan fångar betraktarens. 

Till och med skäggstubben 
framträder strå för strå.

GORDON MUSEUM, 
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Giovan-Battista Manfredini, skulptör från Bologna, 
gjorde 1773–1776 en liten serie figurer i keramik 
på uppdrag av anatomen och obstetrikern Francesco
Febbrari. I dessa åskådliggörs olika skeden 
i den normala graviditeten.
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För såväl konstnärens som den blivande läkarens
studier av människans muskulatur användes
avgjutningar av kroppar från vilka huden avlägsnats,
s k »écorchés». »Originalet» var ofta en avrättad
mans kropp, efter vilken gjutningar togs 
i gips eller brons. Den första versionen
av figuren nedan gjordes 1775.

ROYAL ACADEMY OF ARTS, LONDON
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utbildade målare eller skulptörer. Ännu
långt senare, på 1800-talet, då de stora
undervisningssjukhusen hade egna an-
ställda för att tillverka anatomiska mo-
deller i vax och gips för undervis-
ningsändamål, kallade sig denna yrkes-
grupp för »skulptörer».

Dissektionen 
som uppvisning
Dissektionen av människokroppen

var på 1500-talet inte, som idag, en un-
danskymd teknisk procedur, utan en 
ibland offentlig uppvisning, en ritual, i
för ändamålet särskilda anatomiska
teatrar (den i Uppsala är en av de få be-
varade). 

Flera verk i utställningen ägnas ob-
duktionens roll i vetenskap och under-
visning, bla Rembrandtsporträtt från
1632 av Dr Nicolas Tulp, där doktorn
omgiven av sina kolleger ses demon-
strera handens intrikata strukturer. Han-
den, »instrumentens instrument», har
fascinerat många konstnärer, även Leo-
nardo da Vinci, som finns representerad
med flera av sina berömda anatomistu-
dier, utlånade av Drottning Elisabeth.

Bland övriga verk med obduk-
tionsmotiv finns arbeten av Andreas
Vesalius (1514–1564), Aert Pietersz
(1550–1612), Thomas de Keyser (1596

–1667), Cornelis Troost (1697–1750),
och William Hogarth (1697–1764).

Människan i vax
Så småningom blev det allt svårare

för de medicinska fakulteterna att få tag
på kroppar för obduktion. Den främsta
källan var avrättade brottslingar, även
om man i desperation inte drog sig för
att ta emot för ändamålet mördade lös-
drivare. 

Bristen på kroppar från avlidna öpp-
nade vägen för konstnärer att på ett
mycket naturtroget sätt avbilda kroppen
i vax. Pionjärerna var Gaetano Zumbo
(1656–1791) och Ercole Lelli (1702–
1776), som båda finns representerade
på utställningen, liksom 1800-talets
mästare Antonio Citarelli.

Vaxmodellerna blev särskilt använd-
bara i undervisningen inom förloss-
ningsvården; de flesta kroppar man dit-
tills hade haft tillgång till var mäns. På
Londonutställningen visas ett stort an-
tal av dessa vaxgraviditeter.

Ansiktet själens spegel
En sektion inom utställningen ägnas

de vetenskapsmän och konstnärer som
försökt ge uttryck för hur, och varför, en
människas sinnesstämning kan avläsas
i hennes ansiktsuttryck. Här visas Al-

brecht Dürers gestaltning av melan-
kolin (1514), Franz Xaver Messer-
schmidtsgrimaserande huvuden i ala-
baster och bly (1775), GustaveCour-
betsmålning av en djupt förtvivlad man
(1844) och den nutida konstnären Tony
Ourslers »Crying Doll» från 1995.

1800-talets intresse för att avläsa en
människas karaktär genom att studera
bl a hennes huvudform demonstreras
av flera avgjutningar av både beryktade
och ryktbara mäns kranier.

Utställningen kompletteras av före-
drag av inbjudna talare, bla kirurgpro-
fessorerna Harold Ellis, King’s College
Hospital, och Michael Baum samt Se-
bastian Lucas (professor i klinisk histo-
patologi).

Konstnärer och konsthistoriker finns
på plats vissa tider för att diskutera en-
skilda föremål eller svara på besökarens
frågor.

För den som själv vill testa sin konst-
närliga ådra finns en studio med allt rit-
material som behövs, inklusive model-
ler i form av ben och kranier.

»Spectacular Bodies», »The Art and
Science of the Human Body from Leo-
nardo to Now», visas vid Hayward Gal-
lery, South Bank, och pågår till den 14
januari 2001.

Kristina Räf

Frenologin , läran om ett förmodat sammanhang mellan skallens yttre form 
och själsliga egenskaper, fick ett uppsving under 1800-talet. William Bally är mannen bakom 
denna kollektion från 1831 av 60 små huvuden i gips. Hela lådan mäter 60x56x36,5 cm. 
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