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❙❙ Utan en svår sjukdom i ungdomen
kanske Henri Matisse inte hade blivit
konstnär. Vid 21 års ålder blev han nämli-
gen sängliggande nästan ett helt år i sviter-
na av en brusten blindtarm. För att fördri-
va tiden fick han av sin mor en färglåda,
och då väcktes hans passion för måleriet. 

Vid denna tidpunkt, 1890, var natur-
ligtvis appendicit ett livshotande till-
stånd. Kanske räddades Matisses liv ge-

nom uppkomsten av fist-
lar, som dränerade var-
bildningen. 

Matisse föddes 1869 i
Le Cateau-Cambrésis i
nordöstra Frankrike. Fadern
styrde familjen med järn-
hand, men då det blev klart
att Henri på grund av sin
svaga hälsa inte skulle kun-

na ta över faderns spann-
målsrörelse sattes han i läro-
verk, för att därefter studera
juridik. År 1889 tog han ar-
bete på en advokatbyrå, men
strax därefter slog blind-
tarmsinflammationen till,
och Matisse blev medveten
om sitt kall att bli målare. 

Efter sjukdomen be-
stämde han sig snabbt för
en målarbana och återvän-
de till Paris för att gå i en
privat målarskola som för-
beredelse för inträdespro-
ven till École des Beaux-
Arts, där han blev antagen
som elev till symbolisten
Gustave Moreau. Moreau
kom att tidigt tro på Matis-
ses begåvning, och han
fick stor betydelse för Ma-
tisses framtid. 

År 1898 gifte sig Ma-
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Brusten blindtarm 
begynnelsen 
för Henri Matisses 
konstnärskap

Porträttet av madame
Matisse, »med grön
rand«, från 1905 är klart
influerat av både van
Gogh och Cézanne. 

Under en period hämtade
Matisse inspiration från
Orienten. Nedan ett verk
med orientaliskt inslag,
»Odalisk med en turkisk
stol« från 1928. Musée
National d’Art Moderne,
Paris.
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tisse, och paret reste till London på
smekmånad, varunder Matisse intensivt
studerade Turner. Efter hemkomsten
skapade han intensivt: stilleben, Paris-
motiv, nakenstudier och skulpturer. 

Åren 1900–1904 kunde Matisse
knappt försörja sin familj. Utan hustruns
inkomster från sin hattbutik hade det bli-
vit svårt. Matisse tog beställningar på
bl a porträtt och accepterade uppdraget
att utsmycka Grand Palais i Paris, ett ar-
bete som nästan tog knäcken på honom.
Han hade nu upptäckt kärleken till ljuset
och dess främste förkunnare, Cézanne.
Trots sin dåliga ekonomi inköpte Ma-
tisse Cézannes tavla »De tre badande
kvinnorna« för hela 1 500 francs, trots
att Cézanne då ännu ansågs vara en klå-
pare. Tavlan kom att utgöra en stor in-
spirationskälla för Matisse.

Av Cézanne lärde sig Matisse att färg
kan skapa utrymme och volym och att
färgens skuggor är krafter som måste
finna sin balans i målningen.

»Skandalutställningen« 1905, där bl a
Matisse, Derain, de Vlaminck, Rouault
och Marquet deltog, ledde till en publik-
storm. De ohämmade färgerna fick kriti-
kern Louis Vauxcelles att döpa konstnä-
rerna till fauvisterna, »vilddjuren«. Fär-
gen blev nu det viktigaste, och man läm-
nade impressionisternas återgivning av
naturen. Expressionismen inleddes och
ateljémåleriet blev åter populärt.

Utställningen räddade dock Matisses
ekonomi, och han fick många verk sålda.
Vid denna tid fick man en Cézanne för
600–800 franc och betalade ungefär
samma summa för en van Gogh och en
Gauguin. 

Under perioden 1906–1916 började Matisse
måla mer realistiskt och dekorativt.  Ori-
entaliska inslag, bl a mattor och tyger, ara-
beskornamentik och odalisker, blev om-
tyckta objekt. Matisses ekonomi blev allt-
mer stabil; han fick sälja allt mer utom-
lands, framför allt till USA och Ryssland.
Den ryske konstsamlaren Sergei Stjukin
köpte »Harmoni i rött« och beställde två
stora monumentalmålningar av Matisse,
»La danse« och »La musique«.

Matisse hade nu blivit så berömd att han
ombads att öppna en »Académie Ma-
tisse«. Eftersom han var mer omtyckt
utomlands än i Frankrike var eleverna
mest utlänningar. Undervisningen var
kostnadsfri. 

Bland de svenska eleverna märks Ei-
nar Jolin, Birger Simonsson, Arvid
Fougstedt, Arthur Percy, Sigrid Hjertén,
Molly Faustman, Leander Engström,
Tor Bjurström och Isaac Grünewald.
Även norska elever fanns, bl a Karsten
Sørensen, Per Krohg och Jean Heiberg. 

Första världskriget innebar en stor pröv-
ning för Matisse, och hans färger blev
tillfälligt mörkare. Hans två söner deltog
i kriget, dock utan att bli sårade. 

Mitt under kriget besökte Matisse
1916 för första gången Rivieran. Han
var trött och fann vistelsen avkopplande.
Särskilt hans luftrörsbesvär lindrades i
det milda klimatet. Han upplevde själv
en större harmoni i sitt måleri med stör-
re klarhet och enkelhet, men även med
större djupverkan och detaljrikedom.
Under denna period besökte han även
Renoir i Cagnes. 

Under 1930-talet besökte Matisse
USA och blev hänförd över New York.
En gång återvände
han hem över Tahi-
ti och fick uppleva
även Gauguins
miljö. 

Matisse kom att
återvända till Nice
flera gånger, och
han bosatte sig
slutligen i Cimiez,
nära Nice.

Ett »andra liv«
förunnades Matis-
se 1941. Han hade
lidit av tarmbesvär,
som förvärrades så
att han hade svårt
att arbeta.  Hustrun
och dottern för-
mådde honom att
söka en känd läka-
re i Lyon, som fann
en cancer i tolv-
fingertarmen. Ma-
tisse opererades lyckligt, men konvale-
scensen blev långvarig och tröttsam.
Postoperativt fick han ett stort bukbråck,
som tvingade honom att bära en korsett
av metall. Han måste därför arbeta
mycket i sängen eller sittande i rullstol. 

Återkommande gallstensanfall kom
ytterligare att förbittra hans tillvaro. Fle-
ra läkare ville operera honom, medan
andra avrådde. Matisse vägrade dock
operation.

År 1944 blev hustrun och dottern ar-
resterade av Gestapo för att vara aktiva i
motståndsrörelsen. De lyckades dock
överleva till befrielsen. Under denna tid
arbetade Matisse med bokillustrationer
och gouacheklipp. Han kunde ligga till
sängs och klippa till bilder för collage.

Mot slutet av sitt liv blev Matisse uppta-
gen med ett enda projekt, utsmyckandet
av Rosenkranskapellet i Vence. Han
blev djupt engagerad i de olika arbets-
momenten, utförde själv glasmålningar-
na och fick uppleva kapellets fullbordan.

Tre år återstod av Matisses liv efter

invigningen av Rosenkranskapellet.
Han arbetade fortfarande hårt, men mer
abstrakt och huvudsakligen med
papperscollage. Mot slutet besvärades
han av astma och kärlkramp. Han hann
dock uppleva en stor retrospektiv ut-
ställning på Museum of Modern Art i
New York 1951 och invigningen av Ma-
tissemuseet i Le Cateau.

Matisse avled 1954. Han ligger be-
gravd på kyrkogården i Cimiez.

Erik Vinnars

professor, Stockholm
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Även mot slutet av
sitt liv arbetade
Matisse flitigt –
även till sängs.
Bilden togs 1949.

Den klippta
pappersfiguren t v,
»La chevelure«,
»Det utslagna
håret«, gjordes
1952, två år före
konstnärens död.
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