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Niki de Saint Phalle
Det är modigt av Kent Belenius att göra en 

utställning av Niki de Saint Phalles konst. Hela 
Galerie Bel’Art kunde lätt rymmas i armen på en 
av Nikis större skulpturer. I Sverige är Niki de Saint 
Phalle främst känd  för HON (Moderna Museet 1966). 
Jättekvinnan ¨HON¨ var 28 meter lång, 6,5 meter 
hög och 9 meter bred. Ofta är Niki de Saint Phalles 
skulpturer 4 – 5 meter höga och breda i proportion. 
¨HON¨ var den största Nanan, men det fanns flera 
före henne i mindre format från 1963 och framåt; 
brudar i vitt och rosa åtföljda av monster, plastfigurer 
som dök upp på leksaksmarknaden med en vulgaritet 
som var på en gång korkad, meningslös, förförisk 
och charmerande. Niki förändrade dem genom 
att gruppera dem i sin egen ordning och de blev till 
smycken för vackra brudar och fantastiska monster 
genom att monteras på tyger eller kycklingnät.  

Niki de Saint Phalle är känd i konstvärlden främst 
för sina ¨Nanor¨ ibland endast för sina ¨Nanor .̈ 
Voluminösa damer i glada färger. Utan tvekan fann 
hon där ett sätt att skapa en apoteos av kvinnan i alla 
hennes aspekter som gav henne frihet, glädje och 
säkerhet. Ordet ¨Nana¨ var inte respekterat – snarast 
hade det en lite solkig betydelse. Niki de Saint Phalle 
förädlade det och fick det att innebära en stark gladlynt 
kvinna i många färger. 

Uppmärksamheten kring HON blev inledningen 
till skapandet av en talrik familj av andra monumentala 
skulpturer som t.ex. ¨Det fantastiska paradiset¨ 
(framför Moderna Museet i Stockholm), ¨Golem¨ (i 
Jerusalem), ¨Cyclopen¨ (i Milly-la-Forèt utanför Paris) 
och ¨Draken¨ (i Knokke le Zoute i Belgien).

Den största skulpturgruppen skulle bli TAROT 
– trädgården i Garavicchio i Toscana, Italien. Vissa 
Tarot-kort blev höga byggnader att bo i medan andra 
är enorma skulpturer utspridda i trädgården.

Det känns angeläget att uppehålla sig vid skalan 
av Niki de Saint Phalles arbeten. Niki de Saint Phalle 
själv var en tunn, lätt kvinna, kanske 165 cm lång. I 
sin ungdom var hon fotomodell och mannekäng, 
ett yrke som hon helt släppte när hon beslutat sig 
för att bli konstnär. Hon var mycket upptagen av 
människors möten, hur, var och varför folk börjar 
tala med varandra. Hennes intresse för det offentliga 
rummet är uppenbart, utrymmet mellan stadens hus 
och gatorna där man umgås utan klädkod och utan 
att vara presenterad. Hon använde konsekvent enkla, 
klara färger, lätta att känna igen som ̈ Niki-färger .̈ Hon 
ville också befria den offentliga konsten från dess drag 
av högtidlighet (porträttskulpturer föreställande döda 
vita berömda män) eller den moderna skulpturens 
avstånd från publiken.

Niki de Saint Phalle älskade myter – gamla och nya, 
sagor, mystiska berättelser. Hon uppträder gärna som 
en gudinna som skapar nya världar som kanske kan 

beskrivas som barnsliga eller åtminstone oskyldiga 
även om de råkar behandla ämnen som eros, kärlek 
och passion och innehålla mystik och oförklarliga 
nyskapande tankar.

Hon behandlar livets motsatspar: liv – död, kärlek – 
hat, fakta – fantasi, och gör dem acceptabla genom att 
låta oss upptäcka poesin, sagan, barnets berättelse, och 
gör dem acceptabla, kanske till och med älskansvärda.

Med mycket utrymme skulle jag gärna skriva om 
tavlorna vi sköt på. Plastpåsar med färg inbakade i 
gips som sköts sönder av kompisar och besökare – om 
Niki de Saint-Phalles filmer av såväl personlig som 
dokumentär karaktär. 

En period av hennes liv upptogs hon av ¨De Magra¨ 
som är skulpturer mycket tunna som volym,  likt 
tecken i luften, som bär upp lampor eller helt enkelt 
linjer i luften som kastar sina skuggor, som de har lust.

Catherine Marie-Agnès Fai Saint Phalle föds i 
Neuilly, Paris 1930. I mitten av decenniet flyttar 
familjen till New York och Niki går i ¨Heliga Hjärtats 
Klosterskola .̈ Hon blir religerad och byter till 
klosterskolan Suffren i New York State. Skolans rektor 
bedömer att Niki måste få psykiatrisk behandling eller 
lämna skolan. Hon lämnar skolan för gott 1947 och 
arbetar som fotomodell för Vogue, Harpers Bazaar 
och blir som årets debutant omslagsflicka på Life 
Magazine. Vid 18 års ålder rymmer hon för att gifta sig 
med Harry Mathews, 19 år, flottist vid U.S. Marines. 
1950 börjar hon att måla tavlor och 1951 föds dottern 
Laura, 1955 sonen Philippe. 1953 behandlas Niki de 
Saint Phalle på sjukhus i Nice, Frankrike. Diagnosen 
lyder ¨allvarligt nervöst sammanbrott .̈ 

Hon beslutar nu att bli konstnär och har snart sin 
första utställning. 1960 skiljer hon sig från Harry 
Mathews och 1965 flyttar hon och Jean Tinguely ihop 
i ett gammaldags värdshus i Soisy utanför Paris och 
ett ömsesidigt fruktbart samarbete för dem till stora 
konstnärliga framgångar i Europa och USA. De gifter 
sig 1971. Jean Tinguely avlider 1991 och Niki de Saint 
Phalle flyttar av hälsoskäl till La Jolla i Kalifornien 
USA, där hon fortsättningsvis är mycket konstnärligt 
produktiv. Nya skulpturer i olika material, måleri, 
grafik, böcker, filmer. Genom arbete med olika plaster 
förstördes Nikis lungor och hon avlider 2002, 72 år 
gammal.

Niki de Saint Phalle var en av 1900-talets stora 
konstnärer. Hon spred mycket glädje och energi 
genom sitt konstnärliga arbete men också genom sin 
glada generositet och synbarliga sorglöshet. Vi saknar 
dina tysta snabba fotsteg och ditt underfundiga 
leende.

Lidingö i augusti 2011
Anna-Lena Wibom



Omslag: Niki de Saint Phalle på Moderna Museet i Stockholm, våren 1966.
Foto: Lütfi Özkök

Nana, 1994, gouache på papper, 76 X 56 cm
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¨Laure¨, 1970, målad gips och metall 
(Jean Tinguely), höjd: 43 cm



Nana, 1994, gouache på papper, 76 X 56 cm

¨Nana¨, ca 1970, målad gips och metall 
(Jean Tinguely), höjd: 30 cm
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Öppet: tisdag–fredag 11–17, lördag 12–16

 
Galerie Bel´Art vill tacka Anna-Lena Wibom, Bloum Cardenas, Jan Runnquist och Lütfi Özkök. 

Utan deras positiva engagemang och välvilja hade denna utställning inte blivit verklighet. 

Samtliga verk, höjd gånger bredd i centimeter. Utställningen pågår till den 27 oktober.

Välkommen till 

VerNiSSage
tisdagen den 4 oktober 2011

klockan 17–19
klockan 18 inviger Bloum Cardenas 



Mini Nana qui court, 1970, målad polyester och metall (Jean Tinguely), höjd: 36 cm
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