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❙ ❙ Att konstnären kan vara inne på sam-
ma spår som den neurofysiologiske fors-
karen illustreras bl a av att representan-
ter för båda yrkeskategorierna har arbe-
tat med studier av hur ögat uppfattar rö-
relse.

Futurismen, som ville uttrycka sam-
hällets dynamiska utveckling konstnär-
ligt, deklarerade 1910 att det förutom
färg och form också fordrades rörelse i
ett sant konstverk. Man var dock mindre
framgångsrik i att förverkliga sina inten-
tioner. Fartlinjer, rörelseoskärpa eller en
tidsserie av ögonblick kunde endast
skapa en illusion av rörelse. 

I kubistiska målningar från samma
tid uttryckte man rörelse indirekt.
Objektet var statiskt, men konstnärens
öga hade rört sig och presenterade moti-
vet från olika perspektiv och ofta upplöst
och fragmenterat i enkla geometriska
element. 

Marcel Duchamp gjorde en skandalartad
succé 1913 med sin kubo-futuristiska
målning »Naken kvinna som går nedför
en trappa« (Figur 1). Enligt Duchamp

var syftet att ge en sta-
tisk återgivning av rö-
relse, och det är åskåda-
rens öga som av serien
av ögonblicksbilder för-
lägger rörelsen till tav-
lan. 

En liknande följd av
frysta ögonblick skulle
70 år senare beskrivas
som symtom hos en pa-
tient som hade förlorat
förmågan att se rörelse
(se nedan). 

Kasimir Malevich, som
hade experimenterat med både futurism
och kubism, presen-
terade 1915 en ny fö-
remålslös bildkonst,
suprematismen, som
skulle »befria kons-
ten från den figurati-
va barlasten«. Kvad-
raten var grundfor-
men, och vid dess
sönderfall uppstod
an-
dra
enkla
ele-
ment
som
rek-
tang-
el,
tri-
angel
och
cir-
kel.
Ma-
le-

vich, som ville återge det moderna li-
vets föränderlighet och dynamik, bygg-
de upp sina kompositioner med nonfigu-
rativa former av olika storlek. 

De enkla objekten hade inte ett deko-
rativt syfte utan skulle uttrycka en käns-
la av rytm. Linjers och smala rektanglars
lutningsvinklar kunde antyda rörelse-
riktning (Figur 2). 

Verklig rörelse i konsten skapade Alexan-
der Calder på 1930-talet med sina rörli-
ga metalltrådsskulpturer, som av Du-
champ gavs namnet mobiler. I mobilens
ändar var rörliga enkla objekt fästade,
ofta geometriska, svarta eller vita, ibland
röda. Calder ansåg att färger orsakade

förvirring och att hu-
vudvikten skulle lig-
ga på rörelse. 

De upphängda
mobilerna, som lek-
fullt och oberäkneligt
rörde sig av vind och
luftdrag, kom att re-
presentera en rörelse

utan på-
verkan
av färg
eller
form
(Figur
3). »Cal-
der fång-
ar rörel-
ser i
verkliga
livet,
hans
mobiler
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Figur 2. Linjer och smala
rektanglars lutningsvinkel
kan antyda rörelseriktning,
en kunskap som tillämpats
såväl inom konsten som vid
medicinska studier av
syncentrum.
Ovan en tavla som Hubel och
Wiesel använde 1959 för de-
tektion av linjeorienterade
celler i syncentrum. De fick
senare dela på Nobelpriset
för sina studier av
synbarkens arkitektur och
funktion.
T h Jean Tinguelys verk
»Meta-Malevich« från 1954.

Figur 1. Marcel Duchamps »Naken kvinna som går
nedför en trappa« från 1913 väckte skandal och succé
på samma gång. Det är en statisk återgivning av
rörelse, men det är betraktarens öga som genom
serien av ögonblicksbilder förlägger rörelsen till tavlan.
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ut-

trycker ingenting utan-
för sig själva. De bara
är – och de är full-
komliga«, skrev
Jean-Paul Sartre. 

Med Jean Tinguely nådde den
kinetiska konsten en höjd-
punkt. Han kon-
struerade
vid mit-
ten av
1950-talet väg-
greliefer med
vita stavar av varie-
rande lutningsvinkel som

var monterade på en svart låda. En me-
kanism inne i lådan med en motor
som drev hjul av olika storlek satte

stavarna i rörelse. Även Tinguely
hade avsiktligt nedtonat färgupplevel-
sen och 
därigenom kunnat framhäva den visu-
ella rörelseperceptionen. 

På grund av likheten med Male-
vichs abstrakta måleri med enkla geo-

metriska element blev dessa »au-
tomata« omdöpta till Meta-Male-
vichs på förslag av konsthistori-
kern Pontus Hultén, som Tingue-

ly samarbetade med både i Paris
och senare i Stockholm (Figur 2). 

Efter väggrelieferna gjorde Tinguely
en serie automatiska tecknarmaskiner,
Meta-Matics. En färgpenna fastsatt på
en metallarm rörde sig kontinuerligt
men nyckfullt över ett papper eller en
rörlig rulle av hushållspapper. Meta-
Matic-maskinerna producerade mål-

ningar som alla
blev olika och kun-
de influeras av ope-
ratörens val av färg
och tid för varje
färgpenna (Figur
4).

Tinguely sökte
frigöra rörelse från
form i stora rörliga
skrotskulpturer be-
stående av ett virr-
varr av metallskrot,
cykel- och barn-
vagnshjul, motorer,
rör och drivremmar

etc. Om Calders mobiler var poetiska var
Tinguelys konstruktioner anarkistiska
anti-maskiner utan riktig funktion. Kug-
gar missades och blev överhoppade, mo-
torn stoppade och startade igen – allt på
ett oberäkneligt sätt. Ackompanjerade
av skrammel, gnissel och andra ljud kun-
de spasmodiskt ryckande metallarmar
slå på en järnplåt, hamra flisor ur ett
stenblock eller såga i en gipsskiva. 

Den ultimata frigörelsen från form
blev den självförstörande väldiga skrot-
skulpturen »Homage to New York«,
som konstruerades på platsen. Vid en
happening i mars 1960 sattes skrot-
skulpturen igång. Den arbetade kaotiskt
i en halvtimme, varefter den började för-
störa sig själv och brinna och blev till
slut oplanerat men effektfullt dränkt i
vatten av den inkallade brandkåren. 

Hjärnans syncentrum var fram till mitten
av 1900-talet ofullständigt undersökt,

Figur 4. I Jean Tinguelys »tecknarmaskiner«
kunde operatören välja färg och tid för varje
färgpenna och därigenom producera målningar
som alla blev sinsemellan olika. 
Fägbilden gjordes 1961 av författarens hustru 
»i samarbete« med Jean Tinguelys 
»Meta-Matic nr 8« från 1959 (infälld).

Figur 3. Alexander Calder, mobilens
mästare, kallade detta verk »Skogen
är den bästa platsen«,
1945.

Jean Tinguelys »Cyclograveur« trampas igång av
en glad besökare på Moderna museets utställning

1961. Förmodligen är hon omedveten om att
hennes rörelsecentra V3 och V5 har aktiverats.
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och något visuellt rörelsecentrum kände
man inte till. För över hundra år sedan
hade Salomon Henschen lokaliserat syn-
centrum till hjärnbarken längst bak i
nackloberna, men de omfattande ska-
dorna i obduktionsmaterialet tillät ingen
närmare analys. Gevärskulor med hög
hastighet kan däremot ge små diskreta
skador i hjärnan, och under första världs-
kriget kunde Gordon Holmes efter un-
dersökning av skottskadade soldater
noggrant kartlägga synfältens lokalisa-
tion och utbredning i hjärnbarken. 

Både Henschen och Holmes hade
auktoritativt fastslagit att det fanns en-
dast ett syncentrum, dit också bilden på
näthinnan överfördes. Emellertid hade
George Riddoch 1917 visat att blinda
skottskadade personer kunde uppfatta
rörelse i de blinda områdena, vilket tyd-
de på att ett område för rörelse fanns
utanför det primära syncentrum. Hans
resultat ignorerades, och tesen om ett
enda syncentrum, som också var slutsta-
tion för hjärnans behandling av synin-
formation, levde kvar under decennier. 

Under 1960-talet visade så David Hubel
och Torsten Wiesel att det primära syn-
centrum (V1) endast var ett steg på vä-
gen i bearbetningen av syninformatio-
nen. Det fanns inget avtryck av ögats
bild i synbarken, seendet hade tvärtom
upplösts i elementära komponenter.
Med mikroelektroder, som fördes ner i
synbarken på försöksdjur, registrerades
hur cellerna aktiverades efter det att ögo-
nen stimulerats med ljus. En enskild cell
i synbarken var mottaglig för stimule-
ring inom ett litet begränsat fält i det vi-
suella rummet, och Hubel och Wiesel
fann att hjärncellerna var ointresserade
av diffust och punktuellt ljus och endast
svarade på linjestimulering i form av
smala stavar eller fält av ljus. Individu-
ella celler var känsliga för linjer med en
specifik orientering eller lutningsvinkel.

I de tidiga försöken använde de som
stimulus en tavla täckt av linjer eller sta-
var av varierande orientering och längd
(Figur 2). När tavlan rördes i synfältet
aktiverades ett antal celler i synbarken,
vilket tillät en snabb lokalisation av en
specifik cell. 

Flera år tidigare hade Tinguely i sina
konstverk med rörliga linjeorienterade
stavar ovetande skapat modeller för ak-
tivering av syncentrum på liknande sätt
som de neurofysiologiska experimenten
med riktningsorienterade linjestimuli.

Celler som aktiveras av linjeoriente-
rade stimuli med ungefär samma lut-
ningsvinkel är i synbarken ordnade i se-
parata staplar. Syninformationen är i pri-
mära syncentrum nedbruten till enkla
linjeorienterade grupper vars aktivering
är grunden för den visuella formpercep-

tionen. Högre upp i hierarkin i V1 och i
sekundära syncentrum V2 bearbetas se-
parat andra funktioner som rörelserikt-
ning, färg, form och stereoskopiskt seen-
de av mer komplexa celler. 

Hubel och Wiesel fick delat Nobel-
pris 1981 för sina analyser av synbar-
kens arkitektur och funktion. Den om-
vända processen, syntesen eller integra-
tionen till varseblivning och förståelse
av syninformationen, är fortfarande
okänd. 

Akinetopsi är en oförmåga att se rörelse
men med övriga synfunktioner intakta.
På 1980-talet beskrevs utförligt en kvin-
na som selektivt hade förlorat förmågan
att se rörelse. En blodpropp hade med-
fört bilateral skada på en avgränsad area
av bakre temporala hjärnbarken. Alla
andra synfunktioner var intakta. Hon
kände sig osäker när människor som fö-
reföll vara stillastående dök upp succes-
sivt på olika platser i synfältet (jämför
Figur 1). När hon hällde upp kaffe eller
te såg vätskan ut att vara frusen, och hon
visste inte när hon skulle sluta att hälla.

Oförmågan att se rörelse, men med
övriga synfunktioner bibehållna, pekade
på att ett separat visuellt centrum (V5)
utanför primära synkortex skadats.

Semir Zeki har på människa studerat änd-
ringar i lokalt blodflöde i hjärnan efter
synstimulering genom avbildning med
positronemissionstomografi (PET). Han
har påvisat separata syncentra utanför
det primära V1, bl a ett för färg och två
för rörelse. Rörelsecentrum V3 (i om-
givningen av V1–V2) är okänsligt för
färg och aktiveras av linjers orientering
(form) och slumpartad rörelseriktning.
Rörelsecentrum V5 (lateralt och framför
V1) är okänsligt för både färg och form
och aktiveras av både specifik och
slumpartad rörelseriktning. Även en vi-
suell illusion av rörelse kan aktivera rö-
relsecentrum V5. 

Zeki har på 1990-talet också diskute-
rat hur betraktandet av kinetisk konst
kan aktivera rörelsecentra.

Kinetisk konst presenterades för svensk
publik i Moderna museets stora utställ-
ning »Rörelse i konsten« 1961, där bl a
Duchamp, Calder och Tinguely deltog.
Besökare var ofta likgiltiga för orörliga
kinetiska skulpturer, men intresset väck-
tes omedelbart när objekten sattes i rö-
relse. Man kunde t ex till operatörens
stora förtjusning skapa konst med en
tecknarmaskin, som med slumpartade
rörelser av en färgpenna snabbt produce-
rade en »Originalmålning utförd i sam-
arbete med Jean Tinguelys Meta-Matic
Nr 8« (Figur 4). 

Besökaren kunde också aktivt med-

verka i den stora skrotskulpturen »Cy-
clograveur«. Sittande på en gammal cy-
kel i skulpturen kunde man med pedaler-
na trampa igång en mekanism, som drev
en metallstång, som oberäkneligt ham-
rade på en järnplåt och samtidigt också
läsa i en fastsatt bok. Den för museibe-
sök finklädda damen förlorade snabbt all
sin strikta elegans och värdighet under
utövande av denna aktivitet (Figur 4). 

Besökare i alla åldrar medverkade
med stigande munterhet i utställningen,
utan att veta att deras rörelsecentra V3
och V5 hade blivit aktiverade. Om det
från synbarkens rörelsecentra också sker
en vidarekoppling till högre emotionella
hjärncentra är inte känt, men den glada
och uppsluppna stämning som »Rörelse
i konsten« framkallade förmår sällan an-
nan konst locka fram.
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professor emeritus, ögonkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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