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Abstract
Religious theater or erotic sculpture? A study of how the sculpture group Ecstasy of Saint Teresa 

and the Cornaro chapel have been described and used in literature of art history,

This study aims to investigate how the sculpture group Ecstasy of Saint Teresa and the Cornaro 

chapel has been written about and presented in literature about art history. The method has been to 

study literature, to visit the Cornaro chapel, and to make comparisons between pictures, texts and 

own experiences. 

    The questions set out to be answered was; How has the Cornaro chapel and the Ecstasy of Saint 

Teresa been described and interpreted in literature of art history? What kind of pictures are being 

used to illustrate the chapel? What is in focus and what is withheld in the presentation of the chapel,

in text and in pictures? Is it possible to see a change, in how art historians write about the Cornaro 

chapel, over time?

    Reading and comparing the texts and pictures that illustrates the literature, makes visible how the 

baroque period, Gianlorenzo Bernini, Teresa av Avila and the Cornaro chapel has been presented in 

the chosen literature, and answered the questions.

    The similarities between the Cornaro chapel and a theater stage, Bernini's interest in the theater 

and his devout Catholicism, as well as the Counter-reformation's use of art to reach their goal of 

making people more devout to Catholicism, is in focus. The erotic overtones in the sculpture group 

are being withheld as well as Bernini's personality. Saint Teresa's work for the Counter reformation 

and how her texts and spirituality affected her contemporaries are also withheld.

    The pictures that illustrates the chapel in the studied literature are similar to each other, and often 

show a close-up of the sculpture group with the saint and the angel, but also an overview of the 

chapel. The pictures are with no exceptions taken from a viewpoint inaccessible to a visitor of the 

chapel. The changes seen in the literature is that art history is becoming more contextualized. 

    The sculpture group is not a religious theater, nor an erotic sculpture, but both at the same time.

Keywords: Baroque, Gianlorenzo Bernini, Santa Maria della Vittoria, Cornaro chapel, Saint 

Teresa of Avila, Ecstasy of Saint Teresa.
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Inledning
Det kan tyckas att ämnet är uttömt, att intet mer finns att säga om denna mer än 350 år gamla 

skulpturgrupp. Men mitt första möte med den etsade sig fast. Det var inte ett fysiskt möte utan en 

diabild projicerad på en skärm i ett klassrum. Det var ett bildligt möte. Skulpturgruppen det rörde 

sig om var Heliga Teresas extas gjord 1647-521 av Giovanni Lorenzo Bernini2 (1598-1680), 

föreställande nunnan Teresa av Avila (1515-1582) och ängeln vars pil strax ska genomborra 

nunnans hjärta. Skulpturgruppen finns i Cornarokapellet, i kyrkan Santa Maria della Vittoria, Rom. 

Det som greppade mig var att den var annorlunda från andra skulpturer jag sett. Den var fridfull 

men ändå i rörelse, pågående men ändå historisk, mytologisk men ändå sann. Mötet gav en vilja att 

veta mer om skulpturgruppen. Mer om kvinnan den avporträtterar, hur hon avbildats, varför hon 

avbildats på detta sätt, och om konstnären som skapat skulpturen.

    Den litteratur som rådfrågas efter ett första möte med ett konstverk är vanligtvis ett översiktsverk

som kan ge en enkel och överskådlig förklaring av vad du ser och eventuellt även inspiration till att 

läsa mer om verket. Att hitta information om Heliga Teresas extas, som skulpturgruppen kallas, är 

enkelt, det har skrivits hyllmeter om denna skulpturgrupp, kvinnan den föreställer och om 

konstnären som skapat verket, Gianlorenzo Bernini. 

    Efter att själv ha besökt kapellet, och sett skulpturgruppen fann jag att den inte alls var vad jag 

förväntat mig. De bilder som presenterade verket i böckerna var inte desamma som vad jag såg 

framför mig. I kapellet fanns ingen information förutom ett utdrag ur Teresa av Avilas 

självbiografiska bok Boken om mitt liv, där hon beskriver ett av sina möten med gud.3

    Hur man presenterat, skrivit om och tolkat detta konstverk är mycket intressant. I denna uppsats 

har jag därför valt att titta på hur Barocken, Bernini, Teresa av Avila och Cornarokapellet, 

presenterats i konsthistorisk litteratur. För att kunna göra denna jämförelse kommer  

Cornarokapellet i Santa Maria della Vittoria att beskrivas i text och bild samt helgonet Teresa av 

Avila att presenteras. Därefter kommer den konsthistoriska litteraturen att behandlas och 

frågeställningarna att besvaras.

1 Hibbard, Howard. Bernini. Harmondsworth, London, 1971. s. 128 och Magnuson, Torgil. Rome in the Age of 
Bernini, Vol II, from the election of Innocent X to the death of Innocent XI. Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm, 1986. s. 73.

2 Kallas även Gianlorenzo Bernini.
3 Teresa av Avila. Boken om mitt liv. Karmeliterna, Tågarp, 1980. Texten är återgiven på sidan 9 i denna uppsats. 
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Syfte, metod och frågeställningar

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Cornarokapellet och skulpturgruppen Heliga 

Teresas extas, beskrivits och tolkats i konsthistorisk litteratur. Genom att jämföra hur man skrivit 

om ett konstverk i flera olika källor så kan man synliggöra vilka observationer och tolkningar som 

görs, samt vilka av dessa som framhävs och upprepas då konsthistoria skrivs. Hur man skriver om 

konst förändras över tid. I denna studie spänner den undersökta litteraturen, från första till sista 

publiceringsår, mellan åren 1926-2013, även om de använda upplagorna har ett kortare tidsspann.

Detta skulle kunna ge en indikation på hur sättet att skriva om detta specifika konstverk har 

förändrats under nämnda tidsperiod.

    Metoden för denna studie är jämförande litteraturstudie, detta för att se vad som skrivits om 

verket och jämföra vad som lyfts fram, förs vidare och vad som döljs när man berättar om 

Cornarokapellet. Undersökningen har genomförts genom att läsa, jämföra och analysera de texter 

som behandlar Cornarokapellet, samt se, jämföra och analysera de bilder som illustrerar dessa 

texter i de utvalda konsthistoriska verken. Bilderna kommenteras under en egen rubrik i respektive 

avsnitt. Samtliga bilder presenteras i en bildbilaga. I nämnda bilaga finns även egna fotografier och 

bildmontage som omnämns i denna uppsats. Bilderna visas i den ordning de omnämns, dock inte i 

samma storlek som de reproducerats i respektive konsthistoriskt verk. I boken Bildens tysta 

budskap menar Yvonne Eriksson att den skrivna texten blir viktig för vår tolkning av ett konstverk 

eller bild. ”Ofta styr tillhörande text vår tolkning av en bild, ibland förväntas bilden fungera som ett

komplement till texten eller vice versa.”4 Eriksson menar att detta indikerar hur betydande den 

beskrivande texten blir för ett verk.5 För att jämföra vad som skrivits om Cornarokapellet med hur 

det upplevs av besökare, har jag själv gjort studiebesök i kyrkan Santa Maria della Vittoria i Rom. 

Där har jag på plats kunnat studera kapellet, dess omgivning och placering i rummet. Under 

studiebesöket togs även fotografier som sedan monterats ihop, med hjälp av 

bildbehandlingsprogram, för att kunna visa ett större utsnitt av rummet.6

    Böckerna som valts för studien är väl kända och har använts i undervisning inom ämnet 

konsthistoria under en längre period. Litteraturen består av tre konsthistoriska översiktsverk, tre 

konsthistoriska verk som fokuserar på barocken som stilepok och på konstnären Bernini, samt ett 

verk som använder feministisk analys i sin tolkning av kapellet. Litteraturen presenteras i studien i 

kronologisk ordning, baserat på vilket år de publicerades första gången, publiceringsåren anges 

inom parentes: Gardner's Art Through the Ages (1926-2013) av Fred S. Kleiner och Christin J. 

4 Eriksson, Yvonne. Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text. Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 11.
5 Eriksson, 2009. s. 94.
6 Dessa fotomontage återfinns i bilagan, bild 12 och 13.
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Mamiya7; Konstens världshistoria – Från barocken till nutiden (1942-1990) av Gregor Paulsson8; 

Barocken (1948-1967) av Ragnar Josephson9; Janson's History of Art (1962-2010) av Penelope 

Davies10; Bernini (1965-1990) av Howard Hibbard11;  Rome in the Age of Bernini, Vol II (1982-

1986) av Torgil Magnuson12; Den inramade kvinnan ur boken Möten med bilder: Analys och 

tolkning av visuella uttryck (2004-2011) av Yvonne Eriksson.13

    Frågeställningarna som använts för denna undersökning har varit: Hur har Cornarokapellet och 

skulpturgruppen Heliga Teresas extas beskrivits och tolkats i konsthistorisk litteratur? Hur ser de 

bilder ut som används för att skildra verket? Vad fokuseras och vad undanhålls i beskrivningen och 

tolkningen av verket, skriftligt och visuellt? Kan man urskilja någon förändring i hur man skriver 

om Cornarokapellet över tid? 

Material och disposition

De konsthistoriska verk som har använts i denna studie har valts ut på grund av verkens stora 

spridning och inflytande. Flera av verken har kommit ut med nya upplagor under lång tid och 

används i undervisning av konsthistoria. Verken kan därför sägas ha stort inflytande för studerande 

av konsthistoria, såväl för en intresserad allmänhet. Det finns naturligtvis fler böcker som skulle 

vara passande att använda i denna studie men på grund av litteraturens tillgänglighet och arbetets 

omfattning är det de tidigare nämnda sju verken som studerats i denna uppsats. Två av dem har 

publicerats i flera upplagor, efter att författaren som först publicerade verket gått bort, därför är det 

svårt att veta vad som skrivits av reviderande författare och vad som funnits där tidigare. I denna 

studie gäller detta för Gardner's Art Through the Ages, där Kleiner och Mamiya reviderat den i 

studien använda upplagan och Janson's Art Through History där Davies (red) reviderat den använda

upplagan. I denna studie benämns de som författare till verken.

    De sammanlagt sju verken presenteras i den ordning de först publicerades; Gardner's Art 

Through the Ages (1926)14; Konstens världshistoria – Från barocken till nutiden (1942)15; Barocken

7 Kleiner, Fred & Mamiya, Christin J. Gardner's Art Through the Ages. 12th edition. Wadsworth, Fort Worth, 2004.
8 Paulsson, Gregor. Konstens världshistoria – Från barocken till nutiden. 3:e upplagan. 

Sandby grafiska, Stockholm, 1971.
9 Josephson, Ragnar. Barocken. 2:a upplagan. Bonnier, Stockholm, 1967. 
10 Davies, Penelope (Red.). Janson's History of Art. 8:e upplagan. Thames and Hudson, London, 2010.
11 Hibbard, 1971.
12 Magnuson, 1986.
13 Eriksson, Yvonne.  ”Den inramade kvinnan”. I Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck. Eriksson, 

Yvonne & Göthlund, Anette, s.113-123. Studentlitteratur, Lund, 2004.
14 Kleiner & Mamiya, 2004.
15 Paulsson, 1971.
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(1948)16; Janson's History of Art (1962)17; Bernini (1965)18; Rome in the Age of Bernini, Vol II 

(1982)19; Den inramade kvinnan ur boken Möten med bilder (2004)20.

    För att strukturera materialet och göra det överskådligt har avsnitten för respektive 

konsthistoriskt verk indelats i sju rubriker; författarpresentation; Barocken; Gianlorenzo Bernini; 

Teresa av Avila; Cornarokapellet; Illustrationer; Diskussion. Denna uppdelning går från en stor 

kontext till det specifika verkets presentation av Cornarokapellet. Den första rubriken innehåller en 

kort presentation av författaren och det konsthistoriska verket, för att sedan under rubriken 

Barocken återge verkets definition av barocken. Den andra rubriken Gianlorenzo Bernini återger 

hur respektive författare beskrivit konstnären och människan Bernini samt vad man ansett vara av 

vikt när man berättar om hans liv. Teresa av Avila innehåller en beskrivning av hur man presenterat 

Teresa som person och hennes arbete i religionens tjänst, samt vad man sett som viktigt att berätta 

om hennes liv. Rubriken Cornarokapellet återger hur respektive författare använt, beskrivit och 

tolkat kapellet, och i efterkommande rubrik beskrivs vilka bilder som använts för att illustrera 

Cornarokapellet och skulpturgruppen Heliga Teresas extas samt vad de väljer att fokusera på. I 

Diskussion används samma struktur för att lyfta fram anmärkningsvärda delar i de konsthistoriska 

verken, dock utan rubriker. I Sammanfattande diskussion kommer de slutsatser som framkommit i 

denna studie att presenteras och frågeställningarna att besvaras under fyra olika rubriker; 

Beskrivningar och tolkningar, Illustrerande bilder; Fokusering och undanhållande; Förändringar 

över tid. Detta följs av författarens slutord. Sist återfinns käll- och bildförteckning samt en 

bildbilaga innehållande samtliga förekommande bilder i studien.

16 Josephson, 1967. 
17 Davies, 2010.
18 Hibbard, 1971.
19 Magnuson, 1986.
20 Eriksson, 2004.
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Cornarokapellet i Santa Maria della Vittoria 
Kyrkan Santa Maria della Vittoria ligger i ett gathörn på Via XX Settembre i Rom. Det är många 

höga byggnader i närheten och mycket trafik, vilket gör att det inte går att se den på håll. Kyrkan 

syns först då man står helt nära den.21 Den ena långsidan av kyrkan, är synlig från vägen och ser 

oansenlig ut, utmärkande är att väggen har en utbuktning där Cornarokapellet finns.22 Redan då 

man inträder i Santa Maria della Vittoria lägger man märke till att kyrkan är mycket liten. Trots sin 

storlek så rymmer kyrkan sex olika kapell och ett större huvudaltare. Eftersom kyrkan är så liten tar

Cornarokapellet väldigt lite plats i anspråk. Rummet är mycket grundare än vad som kan anas på 

avbildningar. En balustrad skiljer besökaren från kapellet och en besökare får stå utanför och titta in

i det grunda rummet.23 

    I kapellets marmorgolv finns två inlagda bilder föreställande skelett. Det ena skelettet, placerat 

under den vänstra balkongen, föreställer ett skelett i bön. På motstående sida syns ett skelett som 

ser ut att be om nåd eller möjligtvis förhandla med en högre makt. Båda skeletten är vända snett 

uppåt, mot skulpturgruppen föreställande helgonet och ängeln.24 Ovanför skeletten finns, på vardera

sida, en balkong med fyra tredimensionella porträtt av män.25 I den högra balkongen är tre av dessa 

män engagerade i samtal, medan den fjärde skulpturen är vänd emot helgonet och ängeln, men 

verkar endast se rakt in i väggen.26 I den vänstra balkongen är två av skulpturerna engagerade i 

samtal, en tredje är försjunken i en bok och den fjärde ser mot helgonet och ängeln, men ser även 

den ut att stirra rakt in i väggen.27 Bakgrunden i balkongerna föreställer ett större kyrkorum än det 

figurerna faktiskt befinner sig i. De skulpterade männen på vardera sida av kapellet är fångade i 

rörelse, de ser åt olika håll, samtalar och läser, endast två av dem är vända mot skulpturgruppen 

med helgonet och ängeln.28 

    Skulpturgruppen är placerad relativt högt upp och kan endast ses underifrån. Figurerna är något 

mindre än mänsklig storlek. Den unga mansängeln ler ett underligt leende och med sin vänstra hand

håller han en bit av helgonets klädedräkt. Hans högra hand är höjd och han håller en gyllene pil som

är riktad mot helgonets hjärta. Helgonet har stängda ögon och munnen halvöppen. Hennes vänstra 

hand hänger ner längs med sidan och även hennes vänstra fot hänger ner. Hon är barfota. 

Klädedräkterna på både ängeln och helgonet rör sig som av ett kraftigt vinddrag och ser ut att föra 

21 Se bilaga, bild 1.
22 Se bilaga, bild 25.
23 Se bilaga, bild 2.
24 Se bilaga, bild 8 och bild 9.
25 Dessa skulpturer föreställer kardinaler ur Cornarosläkten. Hibbard, 1971. s. 130.
26 Se bilaga, bild 4.
27 Se bilaga, bild 3.
28 Se bilaga, bild 13.
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dem i en uppåtgående rörelse. Ljus strålar ner över dem från ett dolt fönster och ovanför allas 

huvuden finns en takmålning av himlen med änglar. Rummet upphör inte, det fortsätter uppåt rakt 

mot himlen.29 I himlen svävar skulpterade änglar och tredimensionella moln döljer en del av 

arkitekturen. Hela det lilla grunda rummet rör sig, mönstret i marmorn virvlar och de olika färgerna 

i materialen skapar oro. 

    Ovanför scenariot med ängeln och Teresa men nedanför de svävande änglarnas fötter finns ett 

målat glasfönster som föreställer Teresa iförd sin bruna karmeliterdräkt, i den ena handen håller hon

en öppen bok, i den andra ett skrivdon. Vid sin sida har hon en ängel.30

    Kapellet består av många olika element som hör ihop och som alla hjälper till att skapa denna 

helhet som kapellet utgör.31 Cornarokapellet är svårfångat på bild just av denna anledning. Det är 

svårt att göra rättvisa åt en miljö bestående av måleri, arkitektur och skulptur tillsammans, i ett enda

fotografi.

29 Se bilaga, bild 8 och bild 6.
30 Teresas attribut är en bok, fjäderpenna och ett hjärta genomborrat av en pil, samt de oskodda karmeliternas dräkt. 

Saint Teresa of Avila. Avila: Medieval City Guide. www.avila.com/avila_guide/saint_teresa_of_avila (hämtad: 2014-11-10)
Se bilaga, bild 7.

31 Se bilaga, bild 12 och 13.
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Teresas vision
Skulpturgruppen i Cornarokapellet brukar benämnas Heliga Teresas extas och den föreställer en 

specifik vision som Teresa av Avila själv har beskrivit i Boken om mitt liv.32 Teresa av Avila (1515-

1582) var en spansk mystiker och ordensreformator som blev helgon och kyrklärare.33 Karmeliterna

var den orden hon levde i och verkade för. Eftersom hon ansåg att klosterlivet hade förvärldsligats 

så grundade hon ett nytt kloster med strängare ordensregler som kallades: de oskodda karmeliterna. 

Sammanlagt grundade hon sjutton reformerade kloster, tidvis under starkt motstånd och även 

förbud.34 Teresa arbetade tillsammans med Johannes av Korset och Petrus av Alcantara. Teresa av 

Avila är en av de mest betydande mystikerna i den romersk-katolska kyrkan och ett urval av hennes

skrifter finns utgivna på svenska. Mellan åren 1562-65 skrev Teresa av Avila den självbiografiska 

boken: Boken om mitt liv där hon berättar om sitt liv och beskriver sina visioner och extaser. Det 

första utkastet till boken kom 1562, samma år som det första av de reformerade klostren invigdes i 

Avila.35 Skriften Fullkomlighetens väg från 1565 räknas till mästerverken inom kristen mystik.36 

Hennes största arbete handlar om bönens olika stadier: Den inre borgen, från 1577, där hon bland 

annat beskriver hur själens väg till förening med gud går via fyra stadier av bön – aktivt samtal med

Gud, vilans bön, föreningens bön och hänryckningens bön.37 Teresa skrev många brev, de beräknas 

uppgå till cirka 15 000. Av dessa finns endast 450 bevarade, men man vet ändå en hel del om 

hennes person och verksamhet.38 Den 4 oktober 1582 dog Teresa, i Alba de Tormes. Den 12 mars 

1622, 40 år senare, kanoniseras Teresa av Avila för att nästan 350 år senare upphöjas till kyrklärare 

av påve Paulus VI, den 27 september 1970.39

    Visionen, som Heliga Teresas extas återger, finns att läsa i Cornarokapellet på flera språk för en 

nutida besökare. Under Berninis livstid så var hennes texter allmänt kända och populära.40 Texten 

som beskriver denna specifika händelse citerades i den påvliga bullan vid hennes kanonisering.41 

Texten är viktig för läsarens förståelse av denna studie och återges därför i sin helhet.

32 Teresa av Avila, 1980.
33 Teresa av Avila kallas även Teresa av Jesus.
34 Förbud mellan åren 1576–80. 

Geels, Antoon. Teresa av Avila. Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se/av-avila-teresa (hämtad: 2014-06-04)
35  Originalets titel: Libro de la vida.. Teresa av Avila, 1980. s. 29.
36 Fullkomlighetens väg, originalets titel: Camino de perfección. Geels, 2014.
37 Den inre Borgen, originalets titel: El castillo interior. Geels, 2014.
38 Arborelius o.c.d. Anders. Förord till Boken om mitt liv. Teresa av Avila, 1980. s. 27.
39 Arborelius, 1980. s. 30.
40 ”a bestseller in the catholic Rome...” Schama, Simon. The Power of Art: Bernini (TV-program). London: BBC. 

2006. www.bbc.co.uk/arts/powerofart/bernini.shtml (hämtad: 2014-10-02)
41 Magnuson, 1986. s. 75.
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Ur Boken om mitt liv:

Det behagade Herren att några gånger skänka mig denna vision: jag såg

en ängel stå vid min vänstra sida, i kroppslig form, vilket inte brukade hända

mig annat än som en yttersta sällsynthet. Fastän jag många gånger haft

föreställningar av änglar, var det utan att få se dem liksom i den föregående

vision jag först talade om. Den vision herren nu behagade skänka mig var

så här: ängeln var inte lång utan kort, mycket skön, med ett ansikte så lågande

att det var som de högsta änglarnas, vilka helt och hållet tycks gå upp

i eld. De bör ha varit vad man kallar kerubim, men ingen sade mig sitt namn.

Dock såg jag mycket väl att det i himlen är en så stor skillnad mellan de ena

änglarna och de andra, och mellan dessa och ännu andra, att det inte går att

beskriva. Jag såg i hans hand ett långt spjut av guld, med en spets av järn som

tycktes mig vara glödande eld. Jag kände det som om det flera gånger genomborrade

mitt hjärta och trängde in i mina inälvor. När det drogs ut igen tyckte

jag att de följde med och lämnade mig kvar helt förbränd av kärlek till Gud.

Smärtan var så stor att jag måste ge ifrån mig de där jämmerropen, och den

salighet som denna ytterligt svåra smärta skänkte mig var så överväldigande

att ingen kan önska att bli den kvitt, ty själen kan inte låta sig nöja med något

mindre än Gud. Smärtan är inte kroppslig utan andlig, även om kroppen har

del i den, till och med en mycket stor del. Det är ett så utsökt samspel mellan

själen och Gud att jag bönfaller honom om att han i sin godhet skall skänka

erfarenhet därav åt dem som tror att jag ljuger.

Under de dagar detta varade gick jag omkring som bedövad. Jag ville

varken se eller tala med någon, utan endast leva med min smärta, som tycktes

mig innebära en större härlighet än allt det härliga som står att vinna i hela

skapelsen.42

42 Teresa av Avila, 1980. s. 215.
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Undersökning
De olika undersökta texterna presenteras under denna rubrik i den ordning som den första upplagan 

publicerades, utan hänsyn till vilken upplaga som använts i denna undersökning. 

Avsnitten struktureras genom att följa en modell av rubriker som går från en stor kontext till 

Cornarokapellets presentation i respektive konsthistoriskt verk. 

Gardner's Art Through the Ages (1926)

Fred Kleiner och Christin J. Mamiya.

Helen Gardner (1878- 1946) är upphovskvinnan till Gardner's Art Through the Ages som gavs ut 

första gången 1926. Hon var professor i konsthistoria vid School of the Art Institute of Chicago. 

Detta konsthistoriska översiktsverk är än idag ett standardverk vid undervisning i konsthistoria och 

har givits ut i många olika upplagor. Boken var den primära texten för konststuderande vid 

Amerikanska universitet fram till 1962.43 Reviderade upplagor av Gardner's Art Through the Ages 

har givits ut efter Gardners död. Den senaste upplagan publicerades 2013. Det verk som använts i 

denna uppsats är från 2004 och författarna till nämnda upplaga är Fred Kleiner och Christin J. 

Mamiya. Kleiner är professor i Art History and Archaeology vid Boston University.44 Mamiya är 

professor i Art History: Modern and Contemporary Art vid University Nebraska-Lincoln.45

Barocken

I Gardner's Art Through the Ages skriver man att protestantismens framsteg gjorde att den katolska 

kyrkan lanserade motreformationen under 1500-talet för att hävda den katolska kyrkans dominans 

och centralitet och man menar att mycket av den barocka konsten hade som syfte att vara 

propaganda för motreformationen. Vidare skriver Kleiner och Mamiya att påvedömets roll i den 

barocka konstproduktionen antyder konstens roll i att stödja kyrkans mål samt att vid det 

Tridentinska mötet opponerade sig protestanterna mot att använda bilder i religiös tillbedjan men 

motreformationen emotstod protesten och vidhöll bildernas nödvändighet vid undervisning. Därför 

43 Sorensen, Lee. Gardner, Helen. Dictionary of Art Historians
www.dictionaryofarthistorians.org/gardnerh.htm (hämtad: 2014-04-10)

44 Kleiner, Fred S. Boston University Arts & Sciences 
www.bu.edu/ah/faculty/faculty-by-name/fred-s-kleiner/ (hämtad: 2014-04-10)

45 Mamiya, Christin. University of Nebraska-Lincoln http://arts.unl.edu/art/faculty/christin-mamiya (hämtad: 2014-04-10) 
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menar författarna, kan den italienska barockens konst som var beställd av kyrkan, ses som inte bara 

dekorativ utan även didaktisk. Kleiner och Mamiya menar att de italienska barockkonstnärerna 

antog en mer dynamisk och komplex estetik än de tidigare renässanskonstnärerna som lutade mer åt

det klassiska hållet. De beskriver den italienska barockens konst och arkitektur under 1600-talet 

som präglad av dramatisk teatralitet, stor skala och utarbetad ornamentik, i syfte att vara 

spektakulär.46

Gianlorenzo Bernini

Bernini presenteras som arkitekt, målare och skulptör av Kleiner och Mamyia. Han beskrivs som en

av de viktigaste och mest fantasifulla av de stora barockkonstnärerna, men även som den mest 

karaktäristiska och inflytelserika av dem.47 Bernini sägs ha använt en stor del av sin karriär till att 

utsmycka Peterskyrkan, där han kombinerade skulptur med arkitektur, men sägs vara mest berömd 

för sina skulpturer.48 Författarna skriver att skulpturerna anses uttrycka den italienska barockens 

tidsanda, de är expansiva och teatraliska och tidpunkten för avbildning spelar ofta en avgörande roll

i skulpturerna, där betraktaren själv får tänka sig det följande händelseförloppet och skulpturernas 

rörelse gör att de kräver utrymme. Berninis skulpturer sägs röra sig och förhålla sig till rummet som

omger dem och betraktaren.49

    I texten som handlar om Cornarokapellet berättas att Bernini använt all sin kunskap om 

arkitektur, skulptur och målning för att ladda hela kapellet med fysiskt påtaglig spänning och att 

han även använder sin stora kunskap om teatern i egenskap av pjäsförfattare och scenkonstnär. 

Bernini beskrivs också som en extremt hängiven katolik.50

Teresa av Avila

Det berättas i Gardner's Art Through the Ages att marmorskulpturen med helgonet och ängeln utgör

fokus i kapellet, samt att skulpturgruppen föreställer Heliga Teresa som var en nunna av 

Karmelitorden och en av de stora mystiska helgonen från den spanska motreformationen. Sedan 

följer en kort historik av Teresa av Avilas upplevelser och det nämns att hon skrev:

Her conversion occurred after the death of her father, when she fell into a series of 

trances, saw visions and heard voices. Feeling a persistent pain, she attributed it to the

46 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 691.
47 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 692.
48 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 693.
49 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 695.
50 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 696.
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firetipped arrow of Divine love that an angel had thrust repeatedly into her heart. In 

her writings, Saint Teresa described this experience as making her swoon in delightful 

anguish.51

Cornarokapellet

Kleiner och Mamiya beskriver Cornarokapellet som en extatiskt och strålande vision, varpå man 

beskriver hur Berninis skulptur vägrar att begränsa sig till sin definierade plats utan visar den 

expansiva kvaliteten hos Italiensk Barockkonst.52 Författarna talar om kapellet som en teaterscen 

för produktionen av detta mystiska drama, och beskriver utseendet av den brutna barockfrontonen, 

marmorns flera färger och att det ser ut som den främre delen av en teaterscen, den framför ridån. 

Författarna beskriver hur Cornarofamiljen bevittnar detta ”himmelska drama”, att Kardinal 

Federico Cornaro och hans släktingar, är där för att vittna om den starka tron hos kapellets 

mecenater.53 Motivet extasen beskrivs som en blandning av såväl fysisk som spirituell passion. 

Författarna menar att Berninis skicklighet syns i återgivningen av texturen i de olika skulpterade 

materialen, fluffiga moln, grovt tyg, mjukt hull, fjäderklädda vingar och refererar till bilderna för att

illustrera sin text.54 Bronsstrålarna anses visa himlens närhet och den målade himlen täcker valvet 

ovanför skulpturgruppen och den dramatiska framställningen av skulpturen förklaras med att den 

överensstämmer med Ignatius av Loyolas väl spridda idéer. Ignatius grundade Jesuitorden 1534, 

och blev senare kanoniserad Sankt Ignatius 1622.55 Det berättas att i sin bok Andliga övningar, 

hävdade Loyola att återskapandet av religiösa upplevelser skulle öka människors hängivenhet.56

Bernini depicted the saint in ecstasy, unmistakably a mingling of spiritual and physical 

passion, swooning back on a cloud, while the smiling angel aims his arrow.57 

Kleiner och Mamiya menar att  teatralisk och känslomässig påverkan användes för att nå de 

motreformistiska mål uppsatta av Loyola.

51 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 696.
52 ”An extatic and radiant vision”. Kleiner & Mamiya, 2004. s. 696.
53 Här avses de män som avbildats i balkongerna på kapellets sidor, tidigare beskrivna i kapitlet: Cornarokapellet i 

Santa Maria della Vittoria.
54 Se bilaga, bild 18 och 19.
55 Teresa av Avila blev kanoniserad samtidigt som Loyola, den 12 Mars 1622. Teresa av Avila, 1980. s. 30
56 Originalets titel: Exercitia spiritualia. Beskow, Per. Ignatius av Loyola. Nationalencyklopedin, 2014.

www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ignatius-av-loyola (hämtad 2014-10-22)
57 Citatet innehåller bildreferens: ”(FIG. 24-9)”. Kleiner & Mamiya, 2004. s. 696. Se bilaga, bild 15.
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Illustrationerna

I detta översiktsverk har bilderna från Cornarokapellet och texten tagit en boksida i anspråk. De två

bilderna är fotografier från kapellet. Det ena är en frontal översiktsbild som visar kapellet som 

helhet samtidigt som bilden är tagen ovanifrån så att man ser ner på helgonet och ängeln. 

Glasfönstret med Teresa som motiv kan anas och det mesta i kapellet kan skönjas förutom golvet 

inne i kapellet. Den andra bilden är en närbild av skulpturgruppen med helgonet och ängeln. Bilden 

är tagen strax nedanför skulpturgruppen och visar endast figurerna och de många bronsstrålarna i 

bakgrunden.

Diskussion 

Kleiner och Mamiya försöker sätta in Cornarokapellet och dess skulpturgrupp i en historisk 

kontext, trots det begränsade utrymmet. Dock är verkets tema komplext och mycket förblir osagt.

    Författarna beskriver barockens konst som använd i syfte att sprida den katolska kyrkans idéer 

under reformation och motreformation. Eftersom kyrkan var en stor beställare sägs konsten ha både

dekorativa och didaktiska syften i det att den vill påverka betraktaren.

    Bernini beskrivs som en skicklig arkitekt, skulptör, målare och hängiven katolik, men även som  

kunnig om teaterscenens uppbyggnad och som pjäsförfattare. I vilken utsträckning han arbetade 

med detta framgår dock inte av texten. 

    Att temat i verket är komplext visar sig i den grova förenklingen av Teresa av Avilas liv och 

arbete. I den korta berättelsen om hennes skrifter och hennes arbete för att reformera klostren 

osynliggörs hon medan författarna väljer att berätta när jesuiternas grundare, Ignatius av Loyola, 

blev kanoniserad och om hans religiösa idéer. De berättar inte när Teresa av Avila, som är 

huvudperson i denna skulpturala framställan, blev kanoniserad. Detta är särskilt intressant för att 

Teresa av Avila och Ignatius av Loyola kanoniserades samtidigt, den 12 mars 1622.58 Författarna är 

mer intresserade av att berätta om Loyola trots att Teresa av Avila i hög grad skrev sin egen historia 

i en tid då livet var hårt kringskuret för kvinnor, och dessutom är hon en central figur i detta 

konstverk.

    Cornarokapellet beskrivs som en extatisk vision och ett tydligt exempel på expansiv barockkonst

där kyrkorummet beskrivs i sin helhet och liknelsen vid en teaterscen framhålls. Man förklarar 

motivvalet i kapellet med att man kan tolka extasen som en fysisk och spirituell passion, som kan få

andra troende att uppleva sig närmare gud och på det sättet öka deras tro och hängivelse, i enlighet 

med Loyolas idéer. Hur de förhåller sig till Teresas idéer framgår inte.

58 Teresa av Avila, 1980. s. 30.
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Illustrationerna består av två bilder som visar dels helgonet och ängeln i närbild utan omgivande 

arkitektur och en översiktsbild av kapellet, bilderna ger en känsla av att rummet är stort och att 

skulpturgruppen är tillgänglig för att ses på nära håll.
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Konstens världshistoria (1942) 
Gregor Paulsson 

Konstens världshistoria är ett översiktsverk, i fem band, skrivet av den svenska konsthistorikern 

Gregor Paulsson (1889-1977). Han var verksam vid Uppsala universitet.59 Översiktsverket utgavs 

mellan åren 1942-52 och har utgivits fram till 1990. Det verk som har använts i denna uppsats är  

band 4 från 1978: Konstens världshistoria – Från barocken till nutiden. 

Barocken

Paulsson beskriver barocken i relation till dess föregångare och ismer, där Bernini hör till vad 

Paulsson kallar den stora barockens arkitekter. Den stora barocken sägs ha skapats av tre nästan 

jämnårig män, Pietro da Cortona, Borromini och Bernini, som alla tre fått sin utbildning som 

hantverkare – skulptörer och målare – och inte som arkitekter.60 Det nya stadsbyggnadssystemet och

kyrkobyggandet var det konsthistoriskt viktigaste under denna period.61 Paulsson har fokus på 

arkitekturen och dess utformning – främst fasaderna.

Gianlorenzo Bernini

Paulsson berättar att Bernini var lärjunge till sin far Pietro Bernini, som utfört fontänen på Piazza 

da Spagna. Paulsson tar upp ett urval av Berninis arbeten som arkitekt; Santa Bibiana, Palazzo 

Barberini, baldakinen i Peterskyrkan, Cornarokapellet, Cathedra Petri, utformningen av 

Petersplatsen, Scala Regia. I egenskap av skulptör; Pluto och Proserpina, Apollo och Dafne, 

David, Santa Bibiana, Sankt Longinus i Peterskyrkan, porträttet av Constanza Bonarelli, fontänerna

på Piazza Barberini, Heliga Teresas extas och La Fontane dei Fuimi. Här nämns också de 

förmögna påvar han arbetade för; Urban VIII (1623-44), Innocentius X (1644-55) och Alexander 

VII (1655-67). I den del av texten som behandlar barockens skulptur, nämner Paulsson att Bernini 

fick flera skulpturuppdrag av Scipione Borghese under 1620-talet och att han utförde sina 

skulpturer med maximal rörelse i skulpturen och att han sökte de avgörande ögonblicken för 

figurerna.62 Paulsson nämner också att Bernini samtidigt som han utförde baldakinen till 

59 Paulsson, Gregor. Nationalencyklopedin. www.ne.se/lang/gregor-paulsson (hämtad: 2014-04-08) 
60 Paulsson, 1987. s. 29.
61 Paulsson, 1987. s. 18.
62 Kardinal Scipione Borghese, systerson till påve Paul V, blev påve 1605, tidigare: Camillo Borghese (1552–1621). 

Scipione Borghese lät bygga Villa Borghese i Rom, numera konstmuseet Galleria Borghese. Skulpturerna med  
David, Pluto och Proserpina, Apollo och Dafne, finns i detta museum.
Gillingstam, Hans. Borghese. Nationalencyklopedin. 2014. Nationalencyklopedin, 
www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/borghese (hämtad 2014-10-22)
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Peterskyrkan renoverade en fasad till kyrkan Santa Bibiana och avbildade kyrkans titelhelgon i 

extas.63 Paulsson menar att Bernini har utfört verk med helgon i extas oftare och uttrycksfullare än 

någon annan skulptör.64

    Paulsson nämner att det mest fascinerande av Berninis ungdomsverk är porträttet av Constanza 

Bonarelli (1635) som han hade ”ett passionsfyllt kärleksförhållande” med före sitt giftermål.65 

Paulsson väljer sedan att citera en annan konsthistoriker, Rudolf Wittkower, som menat att detta 

porträtt är den moderna konstens föregångare i och med det att det helt saknar avstånd till 

betraktaren.66 Eftersom det saknas en beställare till porträttet, är det gjort utan sociala koder och 

andra ideal.67

    Bernini beskrivs som en självständig arkitekt, med en stor inbillningsrikedom och fantasirikedom

som Paulsson menar förde honom på villovägar då sidokampanilerna – som kom att kallas 

”Berninis åsneöron” – på Peterskyrkan skapades. Dessa ska enligt Paulsson ha gjort att Bernini 

hamnat i onåd hos påven Innocentius X. Paulsson menar att frånvaron av officiella uppdrag under 

påven Innocentius X gjorde att Bernini fyllde sin tid med att arbeta på Cornarokapellet. Paulsson 

anser att Berninis största verk som arkitekt och ett av arkitekturhistoriens viktigaste, är 

utformningen av Petersplatsen, men säger också att Cornarokapellet är konstnärens mest virtuosa 

arbete.68

Teresa av Avila

I Paulssons bok berättas att helgonet i Cornarokapellet själv beskrivit ”tillståndet av himmelsk 

kärlek” som Bernini avbildat och Paulsson återger en text av okänt ursprung som beskriver ett möte

med guds kärlek. I övrigt berättas inget mer om Teresa av Avila:

Vilka ömma känslor, vilka utbrott av kärlek, vilka gudomliga omfamningar, vilka inre 

njutningar, vilken fullkomlig tillfredsställelse, vilken domning utan slut. – I detta 

tillstånd verkar själen bortförd av gud – den förstår då att inga hinder finnas i dess väg.

Det händer också att den berövar en sinnenas bruk; händerna och hela kroppen stelna 

just då själen synes ha dragit sig bort från kroppen.69 

63 Se bilaga, bild 28.
64 Paulsson, 1987. s. 64.
65 Porträttet är gjort år 1635, när Bernini var 37 år. Bernini ska ha gift sig ett par år efter porträttets tillblivelse. 

Paulsson, 1971. s. 65.
66  Rudolf Wittkower (1901-1971) Förgrundsfigur för konsthistoriker under senare delen av 1900-talet. Specialiserad 

på barockens konst. Sorensen, Lee. Rudolf Wittkower. Dictionary of Art Historians.
www.dictionaryofarthistorians.org/wittkowerr.htm (hämtad: 2014-08-16)

67 Paulsson, 1971. s. 65.
68 Paulsson, 1971. s. 31-32.
69 Paulsson, 1971. s. 65.
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Cornarokapellet

I sin beskrivning av Cornarokapellet betonar Paulsson dess likhet med teaterscenen och att han nått

sin strävan att förena olika konstarter. Paulsson påtalar den starka rörelsen i verket, hur det visar ett 

händelseförlopp från början till slut, och hur den gudomliga kärlekens pil riktas mot Teresas hjärta, 

och övergår sedan till att berätta om arkitekturen och hur den tillsammans med de övriga elementen

bildar en helhet.70 

Kapellet liknas bäst vid en teater där S. Teresa i extas befinner sig på scenen och där 

medlemmar av familjen Cornaro från sidologer betraktar det som händer. Det var ett 

”spectaclo totale”, där Bernini kanske nådde sin yttersta strävan: att förena arkitektur, 

skulptur och målning. Rumsbildning, plastisk form, ljusföring, färg förenar sig till en 

enda bländande, sensuell lika mycket som extatisk och översinnlig gestalt.71

Paulsson återkommer till teaterscenen när han påtalar den sensuella, extatiska och översinnliga 

dimensionen av verket. Längre fram i texten fortsätter resonemanget då ängeln benämns som en 

himmelsk Amor samtidigt som han påpekar att en av de skulpterade betraktarna på balkongen läser 

om extasens psykologi i en av Teresas egna texter. 

Hela denna grupp inramas av arkitektur, så att handlingen synes försiggå på en 

teaterscen, starkt utsvängd mot åskådarna. Sådana finns nämligen, medlemmar av 

familjen Cornaro betraktar från två proscenieloger vid sidorna hur den himmelske 

Amor riktar sin pil mot helgonet som i total extas svävar på ett moln Kristus andligen 

till mötes. Familjen tänkes befinna sig i en palatssal – eller en kyrka – betraktande det 

som sker, diskuterande det, läsande i Teresas skrift med dess beskrivning av extasens 

psykologi.72 

 Paulsson berättar om hur medlemmar av Cornarofamiljen betraktar ängeln och helgonet och det 

drama som utspelar sig. Att kalla ängeln en himmelsk Amor anspelar på mötet mellan två älskande. 

Han återkommer gång på gång till teaterscenen som referens och menar att Cathedra Petri, koret i 

Peterskyrkan som även det är skapat av Bernini, är en teaterdekoration med ett slösande formflöde, 

på samma sätt som Cornarokapellet är – ett ”theatrum sacrum” – en helig teater.73

    Genombrytningen av gränserna mellan de olika konstarterna återkommer Paulsson till i sin text 

om Cornarokapellet. 

70 Paulsson, 1987. s. 65.
71 Latin: spectaclo totale ungefärlig översättning: ett totalt skådespel. Paulsson, 1971. s. 31.
72 Paulsson, 1987. s. 65.
73 Latin theatrum sacrum ungefärlig översättning: helig teater (alt. teatern är helig).
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Med detta arbete har Bernini (…) genombrutit gränsen mellan arkitektur och skulptur. 

Det är teater han åstadkommer: arkitektur plus skulptur plus ett ljusflöde. Genom det 

senare materialiseras ett transcendent innehåll i dessa arbeten, jord och himmel 

förenas.74

Illustrationer

För att illustrera kapellet finns en bild inifrån Santa Maria della Vittoria, bilden är svartvit och av 

dålig kvalitet.75 Det kan vara ett fotografi, men troligen är det en 1700-tals målning, av okänd 

konstnär, som använts i annan konsthistorisk litteratur för att illustrera arkitekturen i 

Cornarokapellet.76 I denna bild går det inte att urskilja några detaljer, man kan endast se ungefär hur

kapellet är utformat. Av den centrala skulpturgruppen syns en vit silhuett. Den andra bilden som 

illustrerar kapellet är en närbild på helgonet och ängeln, i bakgrunden syns de gyllene 

ljusstrålarna.77 Bilden är starkt beskuren. Paulsson beskriver kapellet som en helhet där alla de olika

elementen (ljuset, färgen, måleriet, skulpturen, arkitekturen) smälter samman till en rumsbildning.

Diskussion

Paulsson fokuserar på arkitekturen och dess utformning. Han menar att barocken skapades av tre 

män som alla var hantverkare, inte arkitekter. Det konsthistoriskt viktiga, menar Paulsson, var hur 

staden och kyrkorna byggdes under denna tid, vilket också influerar konsten, och han fokuserar 

särskilt byggnadernas fasader. Bernini beskrivs som en självständig och kompetent arkitekt och 

skulptör och om hans privatliv berättas att han haft ett förhållande med en kvinna innan han själv 

gifte sig, samt att han gick i lära hos sin far som var skulptör. Berninis verk, förutom 

Cornarokapellet, både i arkitektur och skulptur presenteras överskådligt. Paulsson beskriver Bernini

i grova drag, men en viktig del av Berninis liv tycks vara hans relation till Constanza Bonarelli, 

som var gift med en av hans assistenter.78 Berninis komplexa personlighet går dock att läsa om på 

annat håll och enligt konsthistorikern Simon Schama hade Bonarelli och Bernini en flera år lång 

relation som fick ett dramatiskt slut när Bernini fick veta att hon även hade en affär med hans bror, 

Luigi Bernini.79 Bernini försökte slå ihjäl sin bror, och skickade en tjänare till Bonarellis hus för att 

74 Paulsson, 1987. s. 66.
75 Se bilaga, bild 16.
76 Jämför bild 16 (Paulsson, 1978) med bild 22 (Hibbard, 1971) i bilagan.
77 Se bilaga, bild 17.
78 Paulsson, 1971. s. 65.
79 Schama, Simon. (1945-) University Professor of Art History and History, vid Columbia University i New York. 

Simon Schama. Columbia University. 2014.
www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Schama.html (hämtad: 2014-09-24)
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skära sönder hennes ansikte. Det hela resulterade i att brodern blev förvisad från Rom, tjänaren 

hamnade i fängelse, Constanza Bonarelli fick, förutom sina skador, sitta i fängelse för 

äktenskapsbrott, medan Bernini fick böter på 3,000 scudi. Böterna blev dock efterskänkta av Påven 

mot att han gifte sig. Detta drama utspelade sig i maj 1639, samma år gifter sig Bernini med den 20 

år yngre Caterina Tezio. Enligt konsthistorikern Simon Schama är det här som Berninis karriär 

avtar och ett par år senare 1641, inträffar misstaget med kampanilerna – som ofta beskrivs som 

orsaken till att han hamnade i onåd hos påven.80

    I Paulssons text lyser helgonet med sin frånvaro då han inte berättar om Teresa av Avila som 

person, hennes arbete och skrifter. Den text som citeras saknar härkomst. Helgonets upplevelse av 

guds kärlek beskrivs som sensuell och extatisk av Paulsson. 

    I beskrivningen av kyrkorummet beskriver Paulsson verkets likhet med teatern, rörelsen och 

ljuset, överskridningen av gränsen mellan arkitektur, måleri och skulptur. Även den översinnliga 

känslan som verket förmedlar och ängelns kärlekspil betonas. Paulsson förklarar inte varför Bernini

valt denna framställning av helgonet, men gör en anspelning till ett kärleksmöte. 

      Av bilderna som illustrerar kapellet är den ena otydlig och den andra visar ett utsnitt. Paulsson 

beskriver kapellet som en helhet där alla de olika elementen smälter samman till en helhet, men 

visar inte det spel mellan olika element som han själv beskriver i de illustrerande bilderna, vilket 

lämnar betraktaren att tolka själv.

80 Schama, Simon. When stone came to life. The Guardian. 16 September 2006. 
www.theguardian.com/artanddesign/2006/sep/16/art (hämtad: 2014-10-02) 
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Barocken (1948)

Ragnar Josephson

Ragnar Josephson (1891–1966), var bland annat konsthistoriker, författare och professor i Lund 

1929–57. Hans intresse beskrivs som riktat mot arkitektur och stadsbyggnadskonst och med ett 

särskilt intresserad för barocken. Hans viktigaste insats sägs vara rönen och teorierna om den 

konstnärliga utvecklingsprocessen.81 Barocken publicerades första gången 1948 och utgavs senare i 

en ny reviderad upplaga 1967 året efter hans död. I denna uppsats har upplagan från 1967 använts.

Barocken

I Josephsons bok Barocken berättas att barockkonsten uppstod i ”kardinalernas och de 

maktfullkomliga påvarnas Rom” för att sedan utvecklas vid furstehoven. 82

Barockplatsen skulle bilda en ram för uppträdanden. Barockstaden skulle bli en enda 

ständigt levande allegorisk teater, där besökaren stimulerades av det överraskande, det 

praktfulla, det ovanliga.83 

Josephson berättar hur kyrkan måste överglänsa furstarnas festsalar för att ”fängsla människornas 

sinnen” och hävda sin överhöghet under denna tidsperiod. Vidare beskrivs att rummen skulle även 

vara mystiska, vilket åstadkoms med olika knep, man använde spelet mellan ljus och skugga för att 

åstadkomma detta, men också illusioner, som t.ex. skenperspektiv, för att ge intryck av oändlighet i 

det heliga rummet. Detta skulle göra kyrkans under trovärdiga. Extasen formgavs med en ny 

påtaglighet och det religiösa behovet av ett starkt uttryck tillfredsställdes av en ständig rörelse i 

arkitektur, skulptur och måleri. Här nämns hur man använde sig av en ”orosfylld spänning” i alla 

moment. Josephson berättar att konsten användes som ett vapen i ”striden om själarna” och att 

reformationen var konstfientlig men motreformationen antog den motsatta hållningen, därmed 

skulle konsten bedöva människors sinnen.84 

    Josephson nämner att under barocken skrev teologer och konstnärer traktat om konstens syfte. 

Fabriano ansåg att ”konsten skulle bemäktiga sig åskådarens fantasi att den skulle fylla honom med 

medlidande skräck och bävan inför religionens under” medan Possevino ansåg att konstens uppgift 

var att skaka åskådaren.85 Ottinelli och Pietro av Cortona ansåg (1662) att den kyrkliga konsten var 

81  Ragnar Josephson. Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se/lang/ragnar-josephson (hämtad 2014-04-08)
82  Josephson, 1967. s. 18.
83  Josephson, 1967. s. 22.
84  Josephson, 1967. s. 26.
85  Gulio da Fabriano, sände ut två dialoger 1564 och Possevino sitt traktat 1594. Josephson, 1967. s. 26.  

Fabriano (-1584) var präst och författare, hans Due dialogi, behandlar den föreställande konsten och publicerades i 
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oumbärlig för religionen därför att ”Den heliga bilden tjänar religionens medel kanske i högre grad 

än ord och skrift. Gud talar med hjälp av målaren genom bilder,” och menade att konsten kunde på 

tre vägar nå människan: genom att tjusa sinnen, förnuft och ande.86

Gianlorenzo Bernini

Josephson skriver att Berninis inställning till konsten var att konstnärer måste få skapa fritt och att 

tanken om konstnärens frihet återfinns hos flera tänkare i hans samtid. Han berättar vidare att 

Bernini ville skapa ur sitt eget inre, och hävdade att om han inte hade en idé så skulle han bara 

skapa en kopia och inget original.87 Bernini beskrivs av Josephson som både högmodig och ödmjuk 

på samma gång, vilket kan utläsas av följande citat:

 Föreställningen om inspirationens makt levde starkt hos honom. Såväl hans högmod 

som hans ödmjukhet – han ägde i hög grad bådadera – härrörde från hans uppfattning 

om den stora konstens tillblivelse. Ofta sade han, inte minst när han rönte kritik: ”Inte 

är jag skapare till denna plan, det är Gud som har ingivit mig den”. Det var svårt för 

någon kritiker att efter den satsen fullfölja diskussionen. Han gick så långt i sin 

anspråkslöshet att han ibland för ingen del ville taga åt sig äran av sitt eget verk. 

Varken hans talang eller erfarenhet borde prisas, sade han på djupaste allvar, och 

tillade: ”Det är ett verk av Gud, som har haft den nåden att betjäna sig av ett så 

ovärdigt verktyg som mig.”88

Teresa av Avila

Josephson hänvisar till Teresa av Avila och Ignatius av Loyola som två religiösa genier som 

påverkade den katolska atmosfären mer än några andra under denna tid. Josephson skriver att 

Loyolas Jesuitorden bildades 1534, stadsfästes 1540 och att jesuiterna var trosfanatiska samt hade 

en militär organisation.89 Josephson menar att Jesuiterna snart tvingade hela katolska Europa och 

den kyrkliga konsten in under sitt välde. Genom andliga övningar skulle de troende ”...uppleva, inte

Camerino 1564. De var dedicerade till Kardinal Alessandro Farnese. 
Collareta, Marco. Gilio da Fabriano, Giovanni Andrea. Oxford Art Online. 2010. 
www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T032242 (hämtad: 2014-11-20)
Antonio Possevino (1533–1611) italiensk jesuit och påvlig diplomat. Beskow, Per. Antonio Possevino. 
Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antonio-possevino (hämtad 2014-10-23)

86 Pietro da Cortona (1596-1669) var en italiensk målare och arkitekt. 
Brander Jonsson, Hedvig. Pietro da Cortona. Nationalencyklopedin. 2014. 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pietro-da-cortona (hämtad 2014-10-23)
Ottinelli var teolog. Josephson, 1967. s. 27. 

87 Josephson, 1967. s. 86.
88 Josephson, 1967. s. 87.
89 Josephson, 1967. s. 26.
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blott i fantasin, men påtagligt, inför sina ögon, de mysteriösa förvandlingarna.” Josephson menar att

Loyola inte var mycket för mystiken men att Teresa däremot är tidens stora mystiker. Teresas 

upplevelser handlar inte om kyrkans makt över själen, utan om människans uppgående i gud, 

religionen som kärleksupplevelse och brudmystiken. Josephson beskriver Teresas extas som 

en”hänryckning av kval och vällust” och att hon hade en ”genial förmåga att ge sin asketiska och 

erotiska mystik åskådlighet”.90 

Cornarokapellet

Om teaterscenens roll i gestaltningen av mystikens upplevelser, så skriver Josephson att den 

kyrkliga konsten framställdes som oumbärlig för religionen. Under barocken knöts förbindelsen 

mellan teaterscenen och religionen hårdare än tidigare, trots att den kopplingen funnits sedan 

medeltiden.91

Teaterkonstnären blev kyrkokonstnär. En av de främsta blev Lorenzo Bernini. Han satte

in hela sin scenteknik i kyrkorummet. Han hade haft goda tillfällen till experiment i sin 

egen teater i Rom. Han talade gärna om sina scenrums förbluffande snabba växlingar 

och om deras förmåga att injaga illusion. »Hemligheten är att blott ge föreställningar 

som verkligt bedraga.« Särskilt berömde han sig av sin förmåga att framställa en 

väldig vattenmassa, strömmande fram mot åskådarrummet, och en strålande 

soluppgång. Allt detta lät han sina kyrkor ta mot.92 

90 Josephson, 1967. s. 26.
Josephsons påstående om jesuiterna som trosfanatiska och med en militär organisation motsägs av 
Nationalencyklopedin. Beskow, Per. Jesuitorden. Nationalencyklopedin. 2014.
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jesuitorden (hämtad 2014-10-23)
Beskow, Per. Tridentinska mötet. Nationalencyklopedin. 2014.
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tridentinska-mötet (hämtad 2014-10-23)

91 Josephson, 1967. s. 27.
92 Josephson, 1967. s. 30. Här hänvisar Josephson till föreställningen Inundation of the Tiber, som beskrivits på 

följande vis: ”for the performance of his ”Inundation of the Tiber”, Bernini seemingly caused the theatre to flood; 
once more the audience panicked.”Aercke, Kristiaan. Gods of Play: Baroque Festive Performances as Rhetorical 
Discourse. State University of New York Press, Albany, New York, USA. 1994. s. 92. 
Antagligen hänvisar Josephson till den teater som Bernini hade i sitt eget hem på Via Corso, där åtminstone sex 
dokumenterade föreställningar sattes upp. Men Bernini skapade även föreställningar för teatern i Palazzo Barberini, 
som kunde ta emot uppemot 3000 åskådare. Fahrner, Robert och Kleb, William. ”The Theatrical Activity of 
Gianlorenzo Bernini”. I Educational Theatre Journal, Vol. 25, No. 1. p. 5-14, The Johns Hopkins University Press, 
Stable, 1973. p. 6-7
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Vidare beskriver Josephson hur den mystiska scenen är presenterad i Cornarokapellet:

S. Teresas altare är insatt som i ett scenrum med magisk belysning, och framställningen

är anlagd med spänningen ett par sekunder före ett aktslut. Familjen Cornaros 

gestalter i Capella Cornaro i S. Maria della Vittoria sitter som en grupp åskådare i en 

teaterloge.93

Illustrationer

De bilder som illustrerar texten om Cornarokapellet är två till antalet och visar en del av kapellet 

samt fasaden till kyrkan Santa Maria della Vittoria.94 Bilden från kapellet visar skulpturgruppen 

med helgonet och ängeln, som är i fokus, och en del av den omgivande arkitekturen. Dock har stora

delar av rummet utelämnats. Till bilden finns följande bildtext:

Bernini. S. Teresas altare i S. Maria della Vittoria, Rom. Den heliga Teresa blev det 

helgon som genom arten av sina uppenbarelser kom att särskilt tilltala barockens 

konstnärer. Hennes extas kunde skildras med teaterkonstens medel, kyrkan tog teatern i 

sin tjänst. Arkitekten och konstnären Bernini hade också en egen teater i Rom. Hela 

uppställningen är teatermässig. Scenöppningen är rikt utförd som en korintisk 

kapellfront. På scenen S. Teresa och en ängel. Extasen framställs som ett drama i 

magiskt överljus. Det blir sakral teater.95 

Här dras en tydlig koppling till teaterscenen. Här nämns orden teater, scen och drama, inte mindre 

än åtta gånger i samma bildtext. Den andra bilden som presenteras i Josephsons bok är ett 

kopparstick som i huvudsak föreställer Mosesfontänen (Fontana dell'Acqua Felice) men fasaden till

Santa Maria della Vittoria, syns i bakgrunden.

Diskussion 

Josephson väljer här att, med emfas, fokusera detta verks och Berninis koppling till teaterscenen, 

dock utan att gå in på konstnärens förhållande till teaterscenen närmre. Däremot så beskriver han 

barockstaden som en scen, en skådeplats för uppträdanden och menar att konsten skulle under 

motreformationen bedöva människors sinnen. Josephson skriver att man använde illusioner för att 

skapa mystiska kyrkorum som skulle överglänsa furstesalarna och göra kyrkans under trovärdiga 

och att traktat skrevs om konstens syften, gemensamt är att de alla menade att konsten skulle tala 

93  Josephson, 1967. s. 30.
94  Se bilaga, bild 18 och 19.
95  Se bilaga, bild 18. Josephson, 1967. s. 27.
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till människors sinnen. Bernini beskrivs som både högmodig och anspråkslös, som en fritänkande 

konstnär, men som ändå endast såg sig själv som ett av guds verktyg.96 

     Josephson har verkligen fokuserat Berninis och barockkonstens koppling till teatern och dess 

framställning av scener. I efterföljande text betonas kopplingen till teaterscenen ytterligare när han 

nämner att Bernini hade en egen teater i Rom. Eftersom att Josephson nämner Berninis koppling till

teatern och framställningen av Heliga Teresas extas som teatralisk på många ställen och vid olika 

tillfällen i texten så vore det av intresse att få veta mer om Berninis förhållande till teatern. 

    I artikeln The Theatrical Activity of Gianlorenzo Bernini av Fahrner och Kleb från 1973 kan man 

läsa mer om Berninis förhållande till teatern. Författarna skriver i sin artikel att konsthistoriker 

endast verkar vara intresserade av Berninis förhållande till teatern som en influens på hans konst. 

Därför anser de att Berninis stora intresse för teatern beskrivs som en parentes, och menar att det 

finns en hel del information om detta om än fragmentariskt.97 Fahrner och Kleb berättar att Bernini 

började – tillsammans med sin bror Luigi, målaren Abbatini, assistenter och elever – skriva och 

producera teaterunderhållning för den Romerska karnevalsäsongen, under de tio år som han 

arbetade med baldakinen till Peterskyrkan.98 Föreställningarna lär ha varit så utarbetade att de 

arbetade med dem hela året.99 De texter som beskriver föreställningarna berättar inte huruvida de 

återberättade scenerna hänger ihop, vilket, enligt Fahrner och Kleb, antyder att det inte var en enda 

sammanhängande berättelse som framfördes. De menar att det snarare kan ha varit något som skulle

kunna jämföras med dagens performance. Föreställningarna lär ha varit underhållande och 

adresserade aktuella frågor i sin samtid.100 De hänvisar till dagboksförfattarens John Evelyn som 

vistades i Rom 1644 och att han inte nämner detta, men Bernini brukade själv agera på scenen i sina

uppsättningar.101 Fahrner och Kleb menar att även om Berninis teaterföreställningar var typiska för 

barockens konst, så speglade de överflöd, självförtroende och dynamik, detta i en tid som frigjort 

sig från motreformationens stränghet och disciplin. Föreställningarna var skapade främst för dess 

visuella effekt och för att engagera publiken emotionellt snarare än intellektuellt.102 Fahrner och 

Kleb menar också att Berninis teaterproduktion illustrerar högbarockens intresse för gränserna 

mellan illusion och verklighet. De berättar att Berninis produktioner fick beröm för sin 

96  Josephson, 1967. s. 87.
97  Fahrner & Kleb. 1973. s. 2.
98  Från 1624 och framåt.
99  Fahrner & Kleb, 1973. s. 3.
100 Fahrner & Kleb, 1973. s. 7.
101 John Evelyn är dagboksförfattaren som skrivit det kända citatet om hur Bernini skrev både komedin, byggde

 scenerna och målade kulisserna själv till sin teateruppsättning. Fahrner & Kleb, 1973. s.10.
102 Fahrner & Kleb, 1973. s. 11.
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naturtrogenhet men samtidigt introducerades effekter som testade gränsen för teaterns verklighet, 

ibland ska han till och med ha skapat en fysisk inblandning för publiken.103 

    Teresa av Avila beskrivs av Josephson som ett religiöst geni, som förmedlade sina erfarenheter av

extasen på ett sätt som fick den stora massan att förstå. Teresa av Avila och Ignatius av Loyola var 

ledande med sina tankar kring andlighet, men med olika ingångar. Josephson talar om Teresa av 

Avila och extasen i inledningskapitlet Den kyrkliga scenen där han berättar om brudmystiken och 

helgonets andliga, och nästan kroppsliga, union med Jesus. Josephson säger att Teresas mystik är 

erotisk, men utelämnar hur skulpturen förhåller sig till detta nämnda erotiska.

    Cornarokapellet beskrivs som en teaterscen och även om Josephson nämner religionen som 

kärleksupplevelse på olika sätt så är det teaterscenen som han återkommer till. Bilderna visar ett 

utsnitt av Cornarokapellet med skulpturgruppen i fokus, samt fasaden vilket är ovanligt. Även i 

bildtexten dras starka kopplingar till teatern.

    Josephsons värderande påstående om att jesuiterna var trosfanatiska samt hade en militär 

organisation, motsägs av Nationalencyklopedin, som menar att svenskarnas uppfattning om 

Jesuiterna påverkats av protestantismens svartmålning av dem. Enligt Nationalencyklopedin så 

deltog inte Jesuiterna i inkvisitionen och förespråkande inte våld, de sysslade mest med 

missionsverksamhet och undervisning. Josephson menar att Jesuiterna snart tvingade hela katolska 

Europa och den kyrkliga konsten in under sitt välde, vilket kan bero på Jesuiternas ledande roll 

inom romersk-katolska kyrkan efter den tridentinska reformen i mitten på 1500-talet. Jesuiterna 

lydde under påven och var lärare och rådgivare vid furstehoven vilket gjorde dem till effektiva 

motståndare till reformationen.104 

103 Fahrner & Kleb, 1973. s. 11.
104 Beskow. Jesuitorden. Nationalencyklopedin. 2014. 

 Beskow. Tridentinska mötet. Nationalencyklopedin. 2014.
 Josephson, 1967. s. 26.
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Janson's History of Art (1962)

Penelope J. E. Davies. 

Konsthistorikern H.W. Janson (1913-1982) publicerade översiktsverket History of Art första gången

1962 och det blev, tillsammans med Gardner's Art Through History från 1926, ett av de mest 

använda översiktsverken vid studier i konsthistoria i Amerika. Senare blev verket kritiserat för 

avsaknaden av kvinnliga konstnärer.105 Detta ändrades i senare upplagor av sonen Anthony F. 

Janson (1943-) som mellan åren 1982 -2004 stod för utgivningen av boken efter faderns död.  

Verket är ett standardverk vid undervisning i konsthistoria och har givits ut i många upplagor. 

Numera ges det reviderade översiktsverket ut under namnet Janson's History of Art: the Western 

Tradition med Penelope J. E. Davies som huvudförfattare. Davies är professor vid University of 

Texas, i Austin, hon är skolad i grekisk och romersk konst och även fältarkeolog.106 I denna uppsats 

har den åttonde upplagan av Janson's History of Art från 2010 använts.

Barocken

Barocken definieras av Davies, som den expressiva stil som associeras med 1600-talet. En 

storslagen, turbulent och dynamisk konststil. Barocken beskrivs som början på den moderna 

perioden, där frågor om klass, kön och sexualitet börjar undersökas. Typiskt för barockens konst 

anses vara en önskan att väcka känslomässiga tillstånd, detta genom att tala till människors känslor 

på ett dramatisk sätt för att övertyga. De kvaliteter som anses karaktärisera barockens konst är 

storslagenhet, sensuell rikedom, ett överflöd av känslor, spänning, rörelse och en framgångsrik 

föreningen av olika konstarter. Davies menar också att barockstilen har blivit kallad en 

övertalningsstil eftersom att den katolska kyrkan använde konsten för att uttrycka 

motreformationens mål, då kyrkan arbetade mot protestantismens spridning. Vidare berättas att 

motreformationens ”hjältar” var reformatorerna: Ignatius av Loyola, Francis Xavier, Teresa av 

Avila och Filippo Neri, som alla kanoniserades.107 

    Davies beskriver Stefano Maderno som en föregångare i barocken, och menar att hans skärpa i 

genomförandet av skulpturen Sankta Cecilia (1600) är en av de karakteristiska som används för att 

beskriva barocken.108 Ett barockt drag anses vara att skulpturen har ett aktivt förhållande till rummet

105 Sorensen, Lee. Janson, H.W. Dictionary of Art Historians www.dictionaryofarthistorians.org/jansonh.htm (hämtad: 2014-04-10)
106 Davies, 2010. Inlagan. 
107 Davies, 2010. s. 661.
108 Stefano Maderno (1576-1636). Den största romerska skulptören i den tidiga 1600-talet, hans skulpturer visar på 

övergången mellan manierism och barock. Stefano Maderno. National Gallery London. 
www.nationalgallery.org.uk/artists/stefano-maderno (hämtad: 2014-10-23)
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i vilket den befinner sig och skulpturen är avsedd att ses från en specifik plats i rummet och har 

fångat ett pregnant ögonblick, typiskt är också att skulpturen har en förhöjd vitalitet och energi.109

Gianlorenzo Bernini

Bernini presenteras som en skulptör och arkitekt, som gått i lära hos fadern som var skulptör i 

Florens, Neapel och Rom, men Bernini influerades även av Giovanni Bologna. Bernini blandade 

ofta arkitektur och skulptur i sina verk. Hans stil sägs vara en vidareutveckling av manierismen, 

men hans verk hade revolutionerande kvaliteter redan tidigt i hans karriär.110 Som exempel tas att 

Berninis David-skulptur visar en tydlig riktning som talar om för oss var Goliat befinner sig. David 

är således en del av ett par, där den andra delen inte är synlig för oss. Ansiktet på David sägs vara 

modellerat efter Berninis eget ansikte, Kardinal Barberini höll spegeln.111 Davies skriver att 

Berninis skulpturer delar hellenistiska drag i det att de sammanlänkar kropp och själ, rörelse och 

känsla.112 Avsnittet Bernini's Sculptural Sketches – berättar om Berninis bozzetti eller modelli som 

består av mindre lermodeller av hans verk som presenterades för kunden. Texten beskriver hur 

Bernini arbetade med sina modeller.113 Bernini gjorde sina bästa verk då han kunde använda 

arkitektur, skulptur och måleri tillsammans och till mästerverken räknas Cornarokapellet. Bernini 

beskrivs som en hängiven katolik som var övertygad om att hans inspiration kom direkt från Gud.114

Bernini var rival till Borromini stilmässigt, vilket Davies menar skulle synas, även om inga 

nedskriva källor på deras rivalitet funnits.115 Vidare berättas att Bernini hade ett passionerat 

förhållande till teatern, var scendesigner och att en samtida skribent skrev följande om Bernini:

...gave a public opera wherein he painted the scenes, cut the statues, invented the 

engines, composed the music, writ the comedy, and built the theatre.116

    Davies menar att Bernini var formad av renässansens humanistiska ideal, vilket syns i det att 

hans skulpturer har gester och uttryck som talar till känslorna hos betraktaren. Dock använde han 

dessa på ett fritt sätt – anti-klassiskt – samtidigt som han följde rådande sed angående klädsel. De 

109 Davies, 2010. s. 685.
110 Davies, 2010. s. 684.
111 Kardinal Maffeo Barberini, som senare blev Påve Urban VIII.
112 Davies, 2010. s. 685.
113 Davies, 2010. s. 688.
114 Davies, 2010. s. 685.
115 Davies, 2010. s. 679.

Francesco Borromini (1599-1667), italiensk barockarkitekt, huvudsakligen verksam i Rom. 
Linde, Gunilla. Francesco Borromini. Nationalencyklopedin. 2014. 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/francesco-borromini (hämtad 2014-10-23)

116 Davies, 2010. s. 685. Vem denna samtida skribent var framgår inte av texten, men det är dagboksförfattaren John 
Evelyn som citeras. Följande citat är från John Evelyns dagbok:“a Publique Opera (for so they call those Shews of 
that kind), where in he painted the seanes, cut the Statues, invented the Engines, composed the Musique, writ the 
Comedy, & built the Theatre all himselfe.” Han anlände till Rom i november 1644. Fahrner & Kleb, 1973. s. 2.
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effekter han använde för att tala till känslolivet varierades beroende på ämnet för avbildning. 

Davies skriver att för Bernini var antiken en startpunkt för kreativiteten, inte ett mått mot vilket 

man jämför kvalitet och hantverksskicklighet, och menar också att hans teorier var mer ortodoxa än

hans konst, man menar också att han ofta tog klassicisternas sida emot sina högbarocka kollegor.117

    Här berättas även att Carlo Maderno hade Bernini som assistent i arbetet med Peterskyrkan, då 

han dog 1629 utnämndes Bernini till Peterskyrkans arkitekt.118 Bernini såg sig som Michelangelos 

efterträdare, och i egenskap av både skulptör och arkitekt dirigerade han byggandet, skulpturerna 

och dekorationerna i Peterskyrkan. Bernini skapade baldakinen under Michelangelos dom, och även

Catedra Petri, som är en sammansmältning av skulptur och arkitektur. Här nämns också att han 

hade ett fördelaktigt förhållande till påven Urban VIII som lär ha sagt:

It is your great luck, Cavaliere, to see Maffeo Barberini pope; but We are even luckier 

in that Cavaliere Bernini lives at the time of our ponificate.119

Bernini började att bygga två kyrktorn som initialt var planerade av Bramante, det visade sig vara 

ett misstag, de gick inte att genomföra, efter att bygget startat började de spricka, slutligen 

monterades tornen ner till Berninis förödmjukelse.120 Under Innocentius X, var det Alessandro 

Algardi (1598-1654) som tog över som huvudskulptör i Peterskyrkan, introducerar en ny sorts 

högrelief, som blev mycket populär. Davies skriver att Bernini undvek att arbeta med högrelief och 

lät sådana arbeten göras av andra konstnärer i den egna verkstaden.121

Teresa av Avila

Teresa av Avila presenteras som ett av de stora helgonen från motreformationen, ledare för den 

reformerade orden De oskodda karmeliterna. Det berättas att hon kanoniserades 1622 och är känd 

för sina mystiska visioner: Sedan presenteras ett citat som saknar referens till ursprungskällan:

The pain was so great that I screamed aloud: but at the same time I felt such infinite 

sweetness that I wished the pain to last forever. It was not physical but psychic pain, 

although it affected the body as well to some degree. It was the sweetest caressing of 

the soul by God.122

117 Det är något oklart vilka teorier som det hänvisas till här, men det kan vara hans teori om konstnärens frihet eller att
gud arbetar genom konstnären som åsyftas. Davies, 2010. s. 687.

118 Carlo Maderno, (1556–1629), italiensk arkitekt, verksam i Rom. Mårtelius, Johan. Carlo Maderno. 
Nationalencyklopedin. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/carlo-maderno (hämtad 2014-10-23)

119 Davies, 2010. s. 690.
120 Davies, 2010. s. 690.

 Donato Bramante (1444-1514) italiensk arkitekt. Mårtelius, Johan. Donato Bramante. Nationalencyklopedin. 2014.
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/donato-bramante (hämtad 2014-10-23)

121 Davies, 2010. s. 690.
122 Davies, 2010. s. 686. 

28



Cornarokapellet

Cornarokapellet beskrivs som Berninis mästerverk. Att ängeln i skulpturgruppen i en annan kontext

inte skulle vara urskiljbar från Amor berättas i en parentes, men man betonar att helgonets extas är 

påtagligt fysisk. De två figurerna som svävar på molnet är inramade och belysta från ett dolt fönster

och Davies menar att belysningen gör att de ser nästan icke-materiella ut och att betraktaren ser 

dem som en vision. I Cornarokapellet utgörs det osynliga element som är typiskt för barocken – 

och nämns i samband med Davidskulpturen – av den kraft som för skulpturgruppen med helgonet 

och ängeln uppåt mot himlen. Kraften förstärks via de gyllene strålarna ovanifrån och som i en 

himmelsk explosion av änglar och himlen ovanför. Den illusionistiska fresken som föreställer 

himlen är gjord av Giuidobaldo Abbatini. Detta tillsammans med den himmelska explosionen, 

menar Davies, ger kraft till pilen som ängeln håller i, den som strax ska genomborra helgonets 

hjärta, och gör extasen trovärdig. Davies poängterar också att Bernini för att komplettera illusionen,

ger oss en inbyggd publik för sin ”scen”. På kapellets båda sidor finns balkonger som Davies anser 

liknar liknar teaterloger, från vilka Cornarofamiljen bevittnar extasen. Davies skriver att Cornaro-

skulpturernas rum och vårt rum är samma och därmed en del av vardagsrealiteten, medan extasen, 

är inrymd i en inramad nisch och upptar ett utrymme som är verkligt men utom räckhåll för oss, det

vill säga en gudomlig värld, och takfresken representerar himlens oändlighet. Här görs en 

jämförelse mellan de olika verklighetsnivåerna i El Grecos Greve Orgaz begravning och Berninis 

Cornarokapell, med deras respektive tre olika nivåer av verklighet – med skillnaden att i Berninis 

barocka iscensättning är de olika nivåerna alla verkliga, vilket leder till att de bryts ner och 

sammansmälts, medan endast en av nivåerna, sarkofagen, i El Grecos manieristiska framställning är

verklig. Davies menar att det vore enkelt att avvisa Heliga Teresas extas som en teatralisk 

föreställning – men Bernini var en hängiven katolik som var övertygad om att hans inspiration kom 

direkt från Gud.

Like the Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola, which Bernini practised, his religious

sculpture is intended to help the viewer identify with miraculous events through a vivid 

appeal to the senses. Theatricality in the service of faith was basic to the Counter-

Reformation, which often referred to the Church as the theatre of human life: It took the

Baroque to bring this ideal to life.123

123 Davies, 2010. s. 687.
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Illustrationer

Den första sidan som inleder bokens kapitel om barocken har på motstående sida en stor bild 

föreställande Heliga Teresas extas. Bilden tar hela sidan i anspråk och är ett färgfotografi. Texten 

om kapellet illustreras med en stor bild som visar en översikt av kapellet framifrån, men tagen 

relativt upp i rummet. Bilden tar även den en hel sida i anspråk i den stora boken.124 Det är en 

färgbild och visar tydligt både skulpturgruppen, taket med de målade och de skulpterade änglarna 

som är på väg ner, samt figurerna i sina balkonger syns på vardera sida av kapellet. Bilden täcker in

en stor del av kapellet och visar balkongerna och dess skulpturer i profil. Den nedre delen av 

kapellet är utanför bilden. Denna bild en mycket överskådlig och lyckas förmedla helheten och 

färgsättningen i kapellet.125

Diskussion

Davies menar att det som är typiskt för barocken är en expressiv stil, som är storslagen och 

dynamisk och som är början på den moderna perioden där kön, klass och sexualitet utforskas i 

konsten. Även den dramatiska framställningen som talar till människors känslor sägs vara typisk för

den barocka konsten, så också föreningen av olika konstarter. Den kyrkliga konsten var en del av 

motreformationens arbete för att visa och göra folket delaktiga i andliga upplevelser, vilket lett till 

att den kallats en övertalningsstil enligt Davies.126

    Bernini beskrivs som en revolutionär skulptör med klassiska influenser och en motsägelsefull 

konstnär som hade mer ortodoxa teorier om konst än hans konst ger sken av. Bernini beskrivs som 

mycket intresserad av teatern men hans förhållande till teatern berörs inte på något djupare plan. 

Citatet som presenteras som talar om att Bernini målade scenografin, skulpterade statyerna, 

uppfann maskiner, komponerade musiken, skrev komedin och byggde teatern själv, till en Opera 

säger desto mer om hans intresse för teatern, som verkar ha varit något utöver det vanliga. Vidare 

berättas att Bernini var djupt religiös och att han utövade Loyolas andliga övningar, vilka också 

berättas om. Teresa av Avila presenteras som ett stort helgon under motreformationen, ledare för 

den nya grenen De oskodda karmeliterna och känd för sina mystiska visioner. Hennes person, 

arbete och skrifter berörs ytligt samtidigt som hon presenteras i inledningen, av kapitlet om 

barocken, som en av motreformationens hjältar.127

    Trots Berninis passionerade förhållande till teatern så vill man inte att Cornarokapellet ska 

124 Bilderna är ungefär 20 x 30 cm i storlek.
125 Se bilaga, bild 20 och 21.
126 Davies, 2010. s. 661.
127 Davies, 2010. s. 661.
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avfärdas som teater. Man citerar en samtida skribent, som inte presenteras, och citatet har ingen 

referens, det anges i en något moderniserad stil från originalet. Trots att man kan förvänta sig att det

ska finnas referenser och namn på eventuella personer som citeras i texten, så saknas de.128 

Originalet är ur dagboksförfattaren John Evelyns dagbok. Han anlände till Rom i november 1644.

...a Publique Opera (for so they call those Shews of that kind), where in he painted the 

seanes, cut the Statues, invented the Engines, composed the Musique, writ the Comedy, 

& built the Theatre all himselfe.129 

I Fahrner och Klebs artikel The Theatrical Activity of Gianlorenzo Bernini från 1973 så kan man 

läsa att Berninis arbete med teatern upptog en stor del av hans tid, särskilt under Urban VIII:s 

pontifikat. Det handlade om mer är bara ett tillfälligt samarbete och de menar även att det med stor 

säkerhet influerade hans radikala mix av konstarter i hans konstnärskap, kanske mer än vad man 

velat tillstå.130 Fahrner och Kleb menar också att den dramatiska framställningen av 

Cornarokapellet är bevis för teatern som en estetisk realitet i konstnärens arbete under denna 

period, under vilken Innocentius X hade förbjudit teaterföreställningar.

But more than this, the enthusiastic, if fragmentary, accounts of such remarkably 

imaginative - and seemingly ”modern” - presentations involving the ”two academies,” 

the ”two theatres”, and the flooding of the Tiber indicate that Bernini's theatre was an 

exciting achievement by itself – an important expression of the great Barouqe master's 

energy, sensibility, and versatility.131 

Davies menar att vi inte ska avskriva kapellet som en teaterscen utan att det innehåller flera lager av

verklighet. Men när Farhner och Kleb skriver om Bernini så är det i termer av en tillgänglig 

konstform som var till för att underhålla, kritisera och testa gränser för det tillåtna. I Davies text 

ligger en värdering om teatern som något folkligt och underhållande och att Cornarokapellet ska 

tolkas högre än så. Kanske anser Davies att det skulle innehålla en förenkling att tolka kapellet som 

en teaterscen och att kapellets tema är mer komplext, men säger samtidigt att den teatraliska 

framställningen av verket tjänar motreformationens och kyrkans syften. Teaterscenen innehåller 

flera lager av verklighet och att tolka kapellet som en teaterscen skulle även då medföra en 

komplexitet i tolkningen av verket, med flera verklighetsnivåer.

    En stor bild av Heliga Teresas extas förekommer först i kapitlet som behandlar barocken i denna 

bok vilket gör att skulpturgruppen blir en representant för typisk barock konst. Det gör också att 

128 Davies, 2010. s. 685. 
129 Vem denna samtida skribent var framgår inte av Janson's History of Art. Se uppgift om John Evelyn i The 

Theatrical Activity of Gianlorenzo Bernini av Fahrner & Kleb, 1973. s. 5.  
130 Fahrner & Kleb, 1973. s. 11.
131 Här hänvisas till de föreställningar som man vet att Bernini skapat och framfört. 

Fahrner & Kleb, 1973. s. 11.
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skulpturgruppen kan tolkas som fristående från alla de övriga elementen som finns runt om den i 

kapellet. Kapellet presenteras med en stor färgbild som täcker in lejonparten av kapellet och ger en 

helhetsbild av det. Dock är bilden tagen högt uppifrån och på ett stort avstånd, vilket är missvisande

eftersom kyrkan är liten och en besökare får en helt annan upplevelse än vad som förmedlas i 

bilderna. Det är tydligt att verket håller en viktig plats inom barockens konst och bland Berninis 

verk genom det utrymme det ges i detta konsthistoriska översiktsverk.
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Bernini (1965)

Howard Hibbard

Howard Hibbard (1928-1984) USA, var professor i Italiensk barockkonst vid Columbia University. 

Bernini var Hibbards första konstnärsbiografi och publicerades 1965. Tillsammans med 

Michelangelo (1975) och Caravaggio (1984) fick hans biografier stor spridning och trycktes senare

i pocketupplaga. De användes länge som kurslitteratur på universitet i USA.132 I arbetet med denna 

studie har en upplaga av Bernini från 1971 använts.

Barocken
Boken presenterar Berninis verk i kronologisk ordning och de påvar som han arbetade för. Den sena

renässansens ideal bröt Bernini med i sin tidiga karriär genom att utveckla en stil där konstverken 

inte var föremål utan en del av en större helhet.133 På grund av Hibbards kronologiska beskrivning 

av de verk som Bernini skapat så finns ingen allmän beskrivning av barocken att läsa.

Bernini

Det berättas att Gianlorenzo Bernini föddes i Neapel 7 december 1598 och att hans far Pietro, som 

var skulptör och målare, undervisade honom. Bernini kom från enkla förhållanden och det som 

antagligen påverkade hans möjligheter mest, var familjens flytt till Rom. I Rom hade hans far 

skulpturuppdrag för påve Paul V, vilket ledde till att sonens konstnärliga förmåga upptäcktes redan 

vid åtta års ålder.134 Bernini själv spädde senare på myten om sin tidiga talang.135 I 25-årsåldern 

hade Bernini utvecklat en ny stil som gjorde skulpturen till en del av arkitekturen samtidigt som den

förhöll sig till samma rum som sina betraktare.136

    Hibbard börjar texten om Cornarokapellet med att säga att kapellet i denna lilla karmelitkyrka 

var beställt samtidigt som Bernini kommit i onåd.137 Hans nya – friare mer dynamiska stil under 

1640-talet – blandar traditionell form och stil med fantasi. Hibbard skriver att Bernini var en 

hängiven katolik och att han var starkt influerad av Jesuiternas läror, och att det sägs att han gick i 

132 Sorensen, Lee. Hibbard, Howard. Dictionary of Art Historians 
www.dictionaryofarthistorians.org/hibbardh.htm (hämtad: 2014-04-11)

133 Hibbard, 1971. s. 57.
134 Påve Paul V tidigare Kardinal Camillo Borghese.
135 Hibbard, 1971. s. 23-25.
136 Hibbard, 1971. s. 57.
137 Här avser Hibbard (s. 128) troligen misslyckandet med sidokampanilerna. Men andra uppgifter gör gällande att 

hans karriär dalade efter det dramatiska slutet på hans affär med Constanza Bonarelli. 
Schama, When Stone Came to Life, 2006.
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kyrkan varje dag de sista 40 åren av sitt liv. Enligt Hibbard var skulpturen av Heliga Teresa inte 

bara en skulptur, utan en övning i hängivelse och en möjlighet att upplysa och inspirera andra.138 

Hibbard skriver att Bernini lär själv ha sagt att Cornarokapellet var det vackraste han någonsin 

gjort.139

Teresa av Avila

Det berättas att helgonextasen var ett favoritmotiv i konsten under barocken och ett exempel på en 

målad föregångare av Lanfranco från 1621, föreställande Heliga Margareta av Cortona i extas tas 

upp som exempel.140 Efter att Teresa av Avila blev kanoniserad 1622, blev hon ett vanligt motiv i 

kyrkokonsten, särskilt ibland de oskodda karmeliterna.141 Hibbard fortsätter med att berätta om 

Teresa av Avila och hennes arbete som reformator och grundare av kloster. Här hänvisas till en text 

ur hennes självbiografi Boken om mitt liv för att skildra hennes extaser.142 Både Ignatius av Loyola 

och Teresa av Avila uppmuntrade till att man skulle framkalla bilden av en helig person och 

konversera med denne. Hibbard skriver att Bernini skapade en skulpterad bild av Teresa av Avila, 

ur det som från början var en mental bild och ett fysiskt fenomen.143 Hibbard skriver också att i 

skulpturen så svävar Teresa på det sätt som drabbade vissa mystiker. 

St Teresa has been literally transported. She was often the victim of that disconcerting 

levitation that plagued certain mystics, and we see her here, appropriately, in the void, 

on a fluffy but reassuringly solid marble cloud. 144

Cornarokapellet 

Hibbard beskriver kapellet ingående och berättar att kapellet beställdes av Kardinal Federico 

Cornaro. De fyra Cornarosläktingarna i den högra balkongen avbildas i Hibbards bok. Kapellets 

grundare Federico Cornaro sitter där (näst längst till höger) tillsammans med sin far, Doge Giovani 

(längst till höger). Kapellet innehåller olika nivåer av illusion menar Hibbard, männen ser levande 

ut, men alla utom en av männen var döda vid porträttens tillblivelse. Här porträtteras de 

interagerande med varandra som om vore de på samma plats. Hibbard skriver att deras andliga 

studier kan ha framkallat visionen av extasen. Om så är fallet, menar Hibbard att det är ett 

138 Hibbard, 1971. s. 137.
139 Hibbard, 1971. s. 128.
140 Se bilaga, bild 26.
141 Hibbard, 1971. s. 136.
142 Se sidan 9 för samma text i svensk översättning.
143 Hibbard, 1971. s. 138.
144 Hibbard, 1971. s. 138.
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återkallande av en verklig händelse så som kardinalerna föreställt sig den.145 Hibbard presenterar 

Cornarosläktingarna i kapellet med titlar och berättar att de kommer från 1500-talet, och att de är i 

ett rum som ser ut att sträcka ut sig bakom dem som en kyrksal, så att det lilla Cornarokapellet 

förvandlas till en kyrka. Hibbard menar att vi är i samma värld som Cornarofamiljen som 

diskuterar, och mediterar över visionen som de inte kan se.146 

At the left and right, in spaces resembling opera boxes, numerous members of the 

Cornaro family – the donor, his father the Doge Giovanni, and six Cornaro Cardinals of

the preceding century – are found in animated postures of conversation, reading or 

prayer. 147

Hibbard fortsätter med att berätta att en besökare faktiskt inte ser kapellet förrän man står rakt 

framför det och väl där ser man extasen som en uppenbarelse.148 

The group of St Teresa and the Angel is revealed in celestial light within a richly 

articulated niche over the altar. The same heavenly light seems to flood the vault of the 

chapel, where angels among the clouds adore the Holy Spirit.149 

Hibbard påpekar att Bernini framställer skulpturerna, inte som tredimensionella och möjliga att gå 

runt, utan fastmonterade och därmed nästan tvådimensionella. Hela skulpturgruppen och 

arkitekturen och målningen i taket smälter samman till en bild, vi kan inte komma nära den och den

går inte att ta på. Hibbard menar att de olika elementen gör att vi inte kan tala om en skulptur i 

traditionell mening, utan att det rör sig om en bildlig framställning, inramad av arkitektur. 150

    Hibbard fortsätter med att beskriva golvet som har två dramatiska skelett inlagda i golvet. 

Väggarna är täckta av marmor i olika färger, gul, grön och grå, med den största effekten 

koncentrerad runt skulpturgruppen, där väggarna öppnas för att visa extasen som med sin vita 

marmor ser ut som en vision.151 Hibbard beskriver hur det i taket ser det ut som om himlen blåser in

i kyrkan eftersom stuckaturmolnen täcker en del av arkitekturen. Hibbard menar att de olika 

elementen i detta verk tappar sin självständighet för att uppgå i en enda religiös upplevelse och de 

olika medierna sammanblandas på ett liknande sätt som de olika lagren av psykologisk, kronologisk

och fysisk verklighet.152 Hibbard skriver att Cornarokapellet har klassificerats som teatraliskt av 

ovänliga kritiker men menar det är inget fel på teatralisk konst. Vidare menar han att Bernini här 

använt en teatralisk stil för att förhöja den religiösa upplevelsen. 

145 Hibbard, 1971. s. 130.
146 Hibbard, 1971. s. 128.
147 Hibbard, 1971. s. 128.
148 Hibbard, 1971. s. 130.
149 Hibbard, 1971. s. 128.
150 Hibbard, 1971. s. 134.
151 Hibbard, 1971. s. 140.
152 Hibbard, 1971. s. 135.
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She swoons back and at the same time seems to strain forward and upward, as if in the 

grip of a superhuman force. Her sightless eyeballs are revealed below heavy lids, her 

lips are parted in that involuntary moan she herself mentioned. It seems quite clear that

the angel has already pierced her with his fiery arrow. The left hand dangles senseless 

while her feet abandon themselves to the air. Between head, hand, and feet is seen not 

so much a body as a mass of cascading drapery that neither clothes nor reveals her. It 

has an abstract sculptural life of its own...153 

Hibbard gör här liknelsen vid att Teresas inre liv och upplevelse av extas syns i klädedräkten, som 

verkar ha ett eget liv, och menar att detta är för att Bernini ville visa hennes inre tillstånd med yttre 

medel.154 Hibbard menar även att ängeln kontrasterar helgonet både genom sin halvliggande 

position, sitt ansiktsuttryck och även textiliernas struktur och rörelse.

Upright to her diagonal, his cherubic, smiling face beams down as his hand touches 

her garment to implant the arrow once again in her breast. The angel’s sexless body is 

partly bare; a clinging, flame-like drapery wholly different from the coarse cloth of 

Teresa’s garment seems to lick and consume its lower parts in accord with the saint’s 

description – poignant contrast between spirit made flesh and flesh made spirit. Teresa 

on her cloud seems almost earthbound, as if dragged down by the weight of material 

that seems to suffocate her while the buoyant wraith rises up like a djinn to inflict that 

sweet torment of divine fire she so clearly describes.155 

Hibbard presenterar en målande beskrivning av Teresa och ängeln och vad som händer i 

skulpturgruppen. Hibbard avslutar med att säga att Cornarokapellet var i några avseenden det bästa 

Bernini åstadkom i sin skulpturkonst och att han sedan kom att arbeta mer med arkitektur. 

Illustrationer

I boken Bernini använder Howard Hibbard sju bilder för att illustrera texten om Cornarokapellet.156

Sex av dem illustrerar Cornarokapellet och en bild är gjord av en konstnär som skildrar en annan 

helgonextas. Den första är, en målad 1700-talsbild som avbildar hela kapellet. Hibbard skriver att 

denna målning avbildar kapellet på ett sätt som inget fotografi kan rivalisera med. Den andra visar 

fyra män ur Cornarosläkten i den högra balkongen, den tredje är ett fotografi som tar ett helt 

uppslag i anspråk och visar en helhetsbild av kapellet. Den täcker in båda balkongerna och extasen. 

Den fjärde bilden visar en ritning av Cornarokapellet i genomskärning för att ge förståelse för hur 

153 Hibbard, 1971. s. 138.
154 Hibbard, 1971. s. 140.
155 Hibbard, 1971. s. 140-141.
156 Se bilaga, bild 22-28.
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det är utformat. Den femte bilden tar hela sidan i anspråk och visar Teresa och ängeln i närbild. 

Fotografiet är taget i höjd med figurerna så att vi kan betrakta dem rakt framifrån. Den sjätte bilden 

är en målning föreställande Heliga Margareta av Cortona i extas. Den sista bilden visar ängelns 

ansikte i närbild.

Diskussion

Hibbard har i boken ett biografiskt fokus och berättar om Bernini utifrån de verk som han skapat, 

de presenteras i boken i en kronologisk ordning. På grund av detta fokus finns inte heller någon 

definition av barocken som sådan. Hibbard berättar att Bernini bröt med tidigare ideal genom att 

skapa konst som inte var lösa föremål, utan en del av något större. Bernini sägs ha varit en hängiven

katolik och nöjd med Cornarokapellet. 

    Teresa av Avila beskrivs som reformator och grundare av många kloster. Det berättas att hon var 

mystiker och att en av de andliga övningar hon förespråkade bestod bland annat av att framkalla 

bilden av en helig person och konversera med denna, vilket även Ignatius av Loyola gjorde. 

Intressant är att Hibbard gör liknelser vid Teresas och Ignatius andliga övningar.

    Hibbard vill verkligen inte göra liknelsen mellan Cornarokapellet och en teaterscen, och 

beskriver verket i detalj för att sedan lyfta fram verkets religiösa innehåll. Han tar ändå den 

teatraliska konsten i försvar när han säger att det inte är något fel på den, men att kritiker avfärdat 

kapellet som teater. Kanske går han för långt i sin vilja att inte likna kapellet vid en teaterscen. 

Hibbard verkar se det som ett problem att teatern kan ses som folklig och tillgänglig, och bortser 

från motreformationens didaktiska syften med konsten. Konstens uppdrag var att göra folket mer 

hängivna, vilket en tillgänglig och folklig konstform som teater säkerligen skulle bidra till.

     Han hänvisar i en passage till ängelns ”sexless body”, trots att det är uppenbart för en betraktare 

att ängeln inte är könlös.157 Ängeln påminner om en ung tonårspojke i sitt utseende, vilket också 

kan ses i armens och bröstkorgens muskler. Bernini var en mycket skicklig skulptör och hade med 

lätthet kunnat skapa en ängel som varken, är kvinnlig eller manlig, men han valde detta uttryck i sin

framställning. Det faktum att ängeln inte är könlös kan förstås vara problematiskt om man inte vill 

se de erotiska undertoner som detta skapar i skulpturgruppen, när helgonet upplever denna extas 

som en manlig ängel orsakar henne. Hibbard vill dock att läsaren ska tolka det kroppsliga språket 

som ett uttryck för något inre, och menar det inte går att förmedla på annat sätt. Även om Hibbard 

vill lyfta en annan aspekt av konstverket än den kanske mest lättillgängliga (det sensuella och 

liknelsen vid teatern) så missar han en del av tolkningen genom att vilja bortse från dessa element. 

157 Hibbard, 1970. s. 140.
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På grund av teaterns och sensualismens tillgänglighet så kan fler människor relatera och ta till sig 

verket. 

    Hibbard menar att en av skulpturerna i balkongen till vänster hänvisar till Teresas av Avilas egna 

skrifter och andliga övningar. En av hennes andliga övningar var att framkalla visionen av en helig 

person och konversera med denna. Hibbards information lägger ytterligare en dimension till 

skulpturen, då konstverket Cornarokapellet refererar till sig självt. Bernini har här framkallat 

visionen av Teresa för betraktaren att ta del av – Teresa som var en helig person då kapellet 

skapades – som en möjlig hänvisning till hennes egna andliga övningar.158 Här nämns att Bernini 

följde jesuiternas och Loyolas andliga övningar, men hur han förhöll sig till Teresas andliga 

övningar och hennes skrifter står inte att läsa. Enligt Schama så var Teresa av Avilas texter väl 

kända i det katolska Rom redan under hennes livstid och även efter hennes död.159 Man skulle 

kunna tänka sig att Bernini  – utöver den del av hennes självbiografi som kapellet avbildar – även 

var bekant med hennes övriga texter och hennes andliga övningar. 

    De många bilderna som illustrerar texten om kapellet, syftar till att ge förståelse för hur rummet 

är uppbyggt, både genom en planskiss och genom flera fotografier.

158 Teresa av Avila blev kanoniserad 1622 och arbetet med kapellet stod klart 30 år senare.
159 Schama, The Power of Art: Bernini. 2006.
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Rome in the Age of Bernini (1982)

Torgil Magnuson

Torgil Magnuson är en svensk konsthistoriker, född 1922, utbildad vid Uppsala universitet och 

sedan länge bosatt i Rom. Han ledde under många år konsthistoriska kurser vid Svenska institutet i 

Rom och har skrivit en avhandling om romersk 1400-talsarkitektur samt gett ut verket Rome in the 

Age of Bernini i två volymer mellan åren 1982-1986.160 I denna uppsats är det den andra volymen 

av Rome in the age of Bernini – From the election of Innocent X to the death of Innocent XI, från 

1986 som använts.161

Barocken

I den första volymen av Rome in the Age of Bernini: From the election of Sixtus V to the death of 

Urban VIII, beskriver Magnuson ett förakt för barocken från historiker, vilket lett till att det funnits 

en lucka i historieskrivningen. Vidare förklaras att han försökt att fylla denna lucka med en bok som

beskriver samhällsklimatet innan och under Berninis tid som konstnär i Rom. Han berättar att han 

medvetet försökt undvika att använda termen barock och han vill inte definiera barocken som en 

stilepok utan väljer istället att indela de två volymerna i kapitel efter påvarnas pontifikat. Magnuson

menar att varje påve satt sin prägel på staden och samhällsklimatet på ett sätt som skiljer sig från 

tiden före och efter respektive pontifikat. Detta menar Magnuson är unikt för Rom under denna 

tidsperiod. Han börjar sin beskrivning med Sixtus V, som var viktig för Roms förnyelse, i den första

volymen och fortsätter fram till Innocentius XI död.162 Av denna anledning är det svårt att utläsa 

någon generalisering av vad som Magnuson anser är typiskt för barocken, dock  menar han att det 

psykologiska samspelet mellan ett verk och dess betraktare, där betraktaren blir en del i verket, blev

ett vanligt tema i den sena romerska barocken, till exempel i Raimondikapellet och 

Cornarokapellet.163 

Gianlorenzo Bernini

Boken fokuserar Berninis uppdrag som skulptör och arkitekt och presenterar livet i Rom under de 

olika påvarnas pontifikat. Boken tar sin början före Berninis födelse och fortsätter efter hans död, 

160 Torgil Magnuson. Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se/torgil-magnuson (hämtad 2014-04-09 )
161 Magnuson, 1986.
162 Magnuson, Torgil. Rome in the Age of Bernini, Vol I, From the Election of Sixtus the V to the Death of Urban VIII. 

Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1982.  s. VII.
163 Magnuson, 1986. s. 70.
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för att täcka in det som föregick hans konstnärliga gärning och dess efterspel. Här berättas att 

Berninis onåd hos påven Innocentius X berodde på misslyckandet med sidokampanilerna till 

Peterskyrkan, men även för att han var starkt förknippad med den tidigare påven Urban VIII. Dock 

ska detta inte ha orsakat någon stagnation i hans kreativa arbete.164 Magnuson skriver att Bernini 

försökt skapa en dramatisk och levande bild av helgonextasen och menar att hans erfarenheter av 

teatern har hjälpt honom i detta. Magnuson skriver att man diskuterat huruvida Berninis egna 

erfarenheter av jesuiternas andliga övningar influerat honom att skapa detta verk, eller om det kan 

röra sig om en generell trend i den samtida konsten. Detta för att influenserna också syns i andra 

konstnärers verk, som inte hade någon koppling till jesuiterna.165

Teresa av Avila

Magnuson återger den text som citerades i den påvliga bullan vid Teresa av Avilas kanonisering och

påpekar att den är en av de mest kända beskrivningarna av extas samt att Bernini uppenbarligen var 

bekant med texten.166 Magnuson menar att Bernini har skapat visionen så som helgonet själv 

beskrev den. Magnuson berättar att Teresa av Avila av sin samtid ansågs vara en typisk spansk 

skönhet, att hennes upplevelser kom från en inre källa och att texten som återger denna händelse 

håller en viktig plats i den katolska mysticismen.

Cornarokapellet

Den del av boken Rome in the Age of Bernini som behandlar Cornarokapellet börjar med en 

jämförelse med Raimondikapellet i San Pietro in Montorio och beskriver dess samhörighet med 

Cornarokapellet i och med att det innehåller en bild av ett helgon i extas. Raimondikapellet 

formgavs av Bernini ca 1640, men genomfördes helt av hans assistenter och har flera likheter med 

Cornarokapellet i sin design.167 Altarreliefen föreställer Helige Franciskus extas och är gjord av 

Baratta 1642-46. På båda sidorna av Raimondikapellet finns balkonger med en skulptur vardera, 

den ena läser ur en bönebok och den andra blickar mot ingången.168

    Cornarokapellet var skapat för den venetianske kardinalen Federigo Cornér, känd i Rom som 

Cornaro. I släkten Cornaro hade det funnits sex kardinaler och en doge.169 Giovanni Cornér som var

164 Magnuson, 1986. s. 67.
165 Magnuson, 1986. s. 80.
166 Texten återges på s. 9 i denna uppsats.
167 Magnuson, 1986. s. 70.
168 Se bilaga, bild 29.
169 Doge var det högsta ämbetet i Venedig. Ankarloo, Bengt. Doge. Nationalencyklopedin. 2014. 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/doge (hämtad 2014-11-10)

40



far till Federigo var verksam i Venedig då de oskodda karmeliterna introducerades där, de var 

eftersökta spirituella ledare och Giovanni hade goda relationer med karmeliterorden även efter att 

han lämnat Venedig och bosatt sig i Rom. Detta ledde till att Federigo förväntades visa sin 

hängivenhet till Heliga Teresa och att hans kapell skulle byggas i Santa Maria della Vittoria, som är 

sammanlänkat med klostret för de oskodda karmeliterna.170

    Cornaro fick tillträde till kapellet 1647 och Bernini påbörjade då sitt arbete som var helt klart 

sommaren 1652. Magnuson menar att kapellet är bäst avbildat på en 1700-talsmålning, som dock 

inte illustreras här. Han fortsätter med att beskriva arkitekturen, marmorns färger och jämför platsen

för helgonet och ängeln med ett tempel. Han beskriver hur den väggens tjocklek inte var tillräcklig 

och därför har byggts ut en aning, vilket syns exteriört. Han fortsätter med att beskriva 

arkitekturens utformning i kapellet och hur det är en lek med konvexa och konkava ytor och blicken

riktas uppåt mot taket och den öppna himlen med änglar, på grund av formen i tabernaklet.171 

Magnuson berättar att sidoväggarnas porträtt föreställer Federigo Cornaro och hans förfäder, hans 

far Giovanni Corner och de sex kardinalerna. Bakom dem syns ett rum, som ett eget tvärskepp. 

Kapellets grundare, Federigo Cornaro, syns i den högra balkongen, med ansiktet vänt mot en av 

sina förfäder.172 Det är den delen av kapellet som syns först när man närmar sig kapellet från 

kyrkans entré.173 Magnuson fortsätter med att beskriva ängeln som barnsligt och ömt leende, och 

ängelns handrörelse med den riktade pilen, för att sedan övergå till hur Teresa presenteras 

halvliggande svävande över marken på ett moln, onåbar av vardagens realitet. Magnuson påpekar 

att vecken i hennes klädedräkt visar känslor och gör det svårt att avgöra hur hennes kropp är 

placerad. Hennes hand vilar under ängeln med handflatan uppåt, ena foten hänger ner, barfota, men 

fokus ligger på hennes ansikte. Magnuson menar att hennes ansikte är vackert och berättar att hon 

av sin samtid ansågs vara en typisk spansk skönhet. Magnuson skriver att hennes upplevelse 

kommer från en inre källa vilket kan ses i ansiktet i de halvslutna oseende ögonen. Den starka 

uppåtrörelsen mot taket, menar Magnuson visar vad Teresa upplever inom sig själv. Magnuson 

beskriver rörelsen mellan ängeln och Teresa som en skapare av spänning i rummet, vilken förstärks 

av diagonaler och kontrasten mellan det dånande helgonet och den agerande ängeln.174 Magnuson 

adresserar de sensuella undertonerna i skulpturgruppen genom att citera Sir John Pope-Henessays 

beskrivning.175

170 Magnuson, 1986. s. 73.
171 Magnuson, 1986. s. 73.
172 Se bilaga, bild 31. Andra skulpturen från höger är Federigo och den högra är hans far Giovanni.
173 Magnuson, 1986. s. 74.
174 Magnuson, 1986. s. 76.
175 Sir John Pope-Hennessy. (1913-1994) Konsthistoriker utan formell utbildning, konnässör med 

färgstark/problematisk personlighet. Sorensen, Lee. Sir John Pope-Hennessy. Dictionary of Art Historians.
www.dictionaryofarthistorians.org/popehennessyj.htm (hämtad: 2014-08-11)
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Bernini's portrayal of the saint's ecstasy has often been called sensual, ”almost 

embarrassingly physical” as John Pope-Henessey puts it. But as we have seen there is 

no physical contact between the two. Bernini has followed St. Teresa's own description 

of her transverberation in every detail, and as Pope-Henessay goes on to say, “the 

analogy with profane love is implicit in the saint's own narrative”...176.

Magnuson förklarar dock dessa undertoner genom att visionerna nedtecknats med ett språk som inte

är gjort för att tala om mystiska upplevelser, det vill säga vårt språk är otillräckligt för att beskriva 

dessa upplevelser och för att förstå de visuella bilderna och 1600-talets spiritualitet som helhet. 

Magnuson skriver att Teresa försöker beskriva sina upplevelser på flera sätt, genom att använda 

dubbla definieringar. Hon använder ofta ord från vanliga mänskliga erfarenheter, vilket ger hennes 

texter om passion och extas en sensuell ton. Magnuson påpekar att Teresa är inte ensam om att 

uttrycka sig i dessa termer eftersom språket inte räcker tillför att beskriva upplevelser som försiggår

långt utanför vardagslivet. Magnuson menar att det dock inte ska tolkas som att upplevelserna på 

något sätt är kroppsliga, trots att språket talar om fysiska upplevelser.

    Magnuson poängterar att många föreslagit att männen i balkongerna diskuterar Teresas vision 

men att de kan inte se den i det grunda kapellet, några av dem är vända åt det hållet, men stirrar helt

enkelt in i väggen framför dem. Magnuson hänvisar till Anthony Blunt som skrivit att vi inte ska se 

det som teaterloger eftersom djupet bakom kardinalerna föreslår något annat, till exempel 

tvärskeppet i en kyrka, men samtidigt undrar Magnuson om figurerna ser in i väggen på grund av 

det grunda kapellet eller om det är avsiktligt.177 Om det är intentionen ska vi inte se dem som 

medlare mellan två olika verklighetsnivåer, utan endast som grundare av kapellet.178 Magnuson 

avslutar med att berätta att Cornarokapellet togs väl emot av sin samtid, de samtida kritikerna 

tyckte att Bernini har överträffat sig själv och det blev mycket omtalat.179

Illustrationer

Sex reproduktioner illustrerar texten om Cornaro kapellet.180 Den första bilden visar 

Raimondikapellet, i San Pietro in Montorio, där Bernini formgivit kapellet och det helgon i extas 

som är centralt i kapellet. I bilden syns även de figurer som från sina balkonger iakttar helgonets 

176 Magnuson, 1986. s. 78.
177 (Sir) Anthony Blunt (1903-1983). Historiker i Italiensk och Fransk konst, professor vid Warburg Institutet, 

direktör vid the Courtauld Institute i London. 
Sorensen, Lee. Anthony Blunt. Dictionary of Art Historians.
www.dictionaryofarthistorians.org/blunta.htm (hämtad: 2014-08-11)

178 Magnuson, 1986. s. 74.
179 Magnuson, 1986. s. 74.
180 Se bilaga, bild 29-34.
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extas. Den andra bilden visar kapellet från en vinkel högt upp på vänstra sidan, så att vi kan se den 

högra balkongen, en del av extasen men också en del av golvet med de inlagda skeletten under den 

högra balkongen. Samma balkong inhyser kapellets grundare i ett skulpturporträtt som är vänd mot 

kyrkans ingång, på samma sätt som i Raimondikapellet. Delar av taket och det stora fönstret, där vi 

kan ana motivet, såväl som den balustrad som numera avskiljer kapellet för dess besökare. Den 

virvlande marmorn tar överhanden på den svartvita bilden och det är svårt att urskilja detaljer. 

Nästa bild föreställer Cornarosläktingarna i den högra balkongen. Den fjärde bilden föreställer 

helgonet och ängeln i närbild, där man tydligt kan se ansiktsdragen, klädernas rörelse och helgonets

hand och fot. Bilden är tagen i jämnhöjd med skulpturgruppen och ingen del av arkitekturen syns. 

Den femte bilden är en närbild av ängeln med pilen i sin högra hand och i det andra hörnet syns en 

bit av helgonets klädedräkt som ängeln håller i med sin vänstra hand, i bakgrunden syns de 

förgyllda strålarna från himlen och man kan studera ängelns klädedräkt och ansikte mer ingående. 

Den sista bilden är en stor närbild på helgonets ansikte och visar hennes ansiktsdrag och vecken i 

hennes klädsel i detalj, bilden tar nästan hela sidan i anspråk.

Diskussion

Magnuson vill inte definiera barocken utan utgår från de olika påvarnas pontifikat och samhällslivet

i stort under, före och efter Berninis livstid, för att beskriva samhällsklimatet, men det psykologiska

samspelet mellan ett verk och dess betraktare beskriver Magnuson som typiskt för den romerska 

senbarocken.

    Bernini beskrivs som en troende katolik som använde jesuiternas andliga övningar. Magnuson 

anser att Berninis erfarenheter från teatern har hjälpt honom skapa detta verk, men att det är 

diskutabelt huruvida hans egna erfarenheter av Jesuiternas andliga övningar bidragit till verket eller 

om det är en samtida strömning i konsten. 

    Magnuson presenterar en nyanserad bild av kapellets grundare och av Bernini men utelämnar 

Teresas av Avilas texters betydelse i Berninis samtid. Han berättar dock att texten som citerades vid 

hennes kanonisering håller en viktig plats i den katolska mystiken. Magnuson verkar dock veta en 

del om Teresa av Avila då han menar att hon av sin samtid ansågs som en spansk skönhet. Dock är 

inte informationen om hennes yttre särskilt relevant i förhållande till hennes arbete som reformator 

och författare av andliga texter, samt dessa texters betydelse för sin samtid.

     Kapellet beskrivs ingående i detalj och täcker in hela rummet från golv till tak, detaljer i 

arkitektur och skulptur även om skulpturgruppen med helgonet och ängeln är i fokus. Magnuson 

påpekar att de Cornarosläktingar som avbildats inte kan se extasen därför att det grunda kapellet gör
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att de figurer som är vända åt det hållet stirrar rakt in i kapellets bortre vägg, samtidigt resonerar 

han kring huruvida det är avsiktligt gjort eller ej. Ett problem med bilderna som illustrerar 

skulpturgruppen, är att de är tagna i jämnhöjd med skulpturen – vilket gör att läsaren får en felaktig 

bild av hur kapellet är utformat. I kapellet går det inte att komma upp så att det går att se 

skulpturerna på samma höjd. Man är placerad under skulpturen och kan inte heller gå runt den. På 

så vis kan skulpturgruppen lika gärna betraktas som en bild eftersom vi inte kan befinna oss i 

samma rum som den. 

    Att beskriva grundarens koppling till karmeliterna ger en förståelse för kapellets syfte och hur 

familjen Cornaro bättrat på sitt anseende genom att visa sin hängivenhet och visa upp hur många 

kardinaler familjen producerat genom åren. Kapellet är dessutom gjort av en högt ansedd skulptör, 

men som stod utan offentliga uppdrag vid just denna period i sitt liv. Magnuson påpekar att 

Berninis sätt att förmedla heliga personers upplevelser är mindre influerat av jesuiterna än vad man 

tidigare trott och kanske snarare handlar om en samtida strömning. Han menar även att det ej rör sig

om en erotisk skulptur utan att även det beror på tidens strömningar. Otillräckligheten i språket för 

att beskriva andliga upplevelserna samt vår oförmåga att förstå 1600-talets spiritualitet som helhet 

gör att skulpturen kan tolkas som erotisk. Det vill säga Magnuson betonar kontextens betydelse för 

vår tolkning av verket. Detta samtidigt som han beskriver grundarnas koppling till karmeliterna så 

glömmer han att Teresa var en framstående karmelitnunna och andlig ledare, och berättar hellre om 

de män som avbildas i kapellets balkonger än kvinnan som är föremål för avbildning.

    Bilderna som illustrerar texten visar bland annat en bild inifrån Raimondikapellet som har stora 

likheter med Cornarokapellet. Bilderna föreställer även närbilder på helgonet och ängeln samt de 

medlemmar i Cornarofamiljen som sitter i den högra balkongen. De är tagna i jämnhöjd med 

skulpturerna, dvs. på ett sätt som en besökare i kapellet inte kan se dem. En av bilderna ger en 

översikt av kapellet tagen snett från vänster, vilket är en ovanlig vinkel att skildra kapellet ur.
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Den inramade kvinnan (2004)

Yvonne Eriksson

Boken Möten med bilder utkom 2004, av Eriksson och Göthlund (Red.), och innehåller ett antal 

artiklar med tolkning och analys av visuella uttryck i fokus. Yvonne Eriksson skriver och gör en 

tolkning av skulpturgruppen Heliga Teresas extas, i artikeln Den inramade kvinnan i nämnda 

bok.181 Ett nytryck av första upplagan gavs ut på Studentlitteraturs förlag 2011. Här har den första 

upplagan från 2004 använts. Yvonne Eriksson är professor vid Mälardalens universitet och har 

genusfrågor i relation till visuell kultur som specialområde i sin forskning och har disputerat i 

konstvetenskap. Eriksson har skrivit flera böcker om genus, konst och visuell kommunikation.182

Barocken

Erikson skriver om kontextens betydelse för tolkningen av ett verk, men att man inte kan tala om 

endast en kontext utan om flera, konstnärens och mottagarens. Dessa påverkas också av samtiden. 

Eriksson har valt att fokusera sin tolkning på hur detta verk kan tas tolkas av en nutida betraktare 

snarare än i den tid då verket skapades. På grund av detta fokus ger Eriksson inte någon definition 

av barocken.

Gianlorenzo Bernini

Bernini beskrivs som skaparen av Cornarokapellet och att han i kapellet har gestaltat Teresa av 

Avilas egen vision. På grund av artikelns karaktär är beskrivningen av Bernini mycket kort.

Teresa av Avila

Teresa av Avila benämns som ett spanskt nationalhelgon, grundare av den strängare grenen av 

karmeliternas nunneorden 1562, och det största namnet i spansk mystik. Hennes vision återges i 

svensk översättning.183 Eriksson citerar även Hounour och Flemming ur A World History of Art, från

181 Eriksson, 2004.
182 Yvonne Eriksson. Mälardalen University. www.ipr.mdh.se/staff/288-Yvonne_Eriksson (hämtad: 2014-04-26)
183 ”I hans hand såg jag ett långt gyllene spjut och på järnspjutets spets trodde jag mig se en eldpunkt. Med detta 

tycktes han genomborra mitt hjärta flera gånger så att det penetrerade mina inälvor. När han drog ut spjutet trodde 
jag att han skulle dra med inälvorna ut och lämna mig helt i brand av kärlek till Gud. Smärtan var så stark att den 
fick mig att yttra flera klaganden; och så ytterlig var den sötma som orsakades mig genom denna intensiva smärta 
att aldrig kan jag önska att förlora den, inte heller kommer någons själ att fyllas med något mindre än Gud. Det är 
inte kroppslig smärta, utan andlig, även om kroppen har del i den – en verklig del i den.” Eriksson, 2004. s. 115.
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1982, i deras beskrivning av skulpturgruppen i Cornarokapellet.184

St. Teresa, head thrown back, mouth open and eyes closed in an attitude of physical 

abandon, have obvious erotic overtones and aroused adverse comments from 

contemporaries.185 

De konsthistoriska författarna som citeras av Eriksson menar också att Bernini frångått en direkt 

representation att skulpturen också antyder hennes levitationer och hennes magiska förvandling i 

sitt dödsögonblick till en vacker ung kvinna.

Cornarokapellet

Tolkningen fokuserar på skulpturgruppen och de åtta figurer som flankerar sidorna i kapellet. I sin 

tolkning nämner hon kvinnans placering som en del av tolkningen i ”bilden”, och menar att kapellet

i sig har en sådan inramning att Teresa inte bara är inramad av den form som kapellet har, utan även

av de figurer som sitter på de skulpterade läktarna som riktar sina blickar mot henne, och menar att 

hon är iakttagen. Eriksson berättar att Teresa vid sin död ska ha förvandlats till en ung kvinna trots 

en ålder på 67 år, men att det inte ser ut att röra sig om en dödsscen. Hon menar istället att Teresas 

ansikte snarare speglar en sexuell anspänning/förväntan och att hennes blick är bortvänd så att hon 

blir ett objekt snarare än ett subjekt och att hennes särade läppar snarare hämtar sitt bildspråk från 

en sexuell kontext. Eriksson gör här tolkningen att kvinnan har en stark sexuell upplevelse och 

jämför den med nutida mode/reklambilder och den klassiska aktstudien, det typiska för detta 

bildspråk är att kvinnan blundar och har en halvöppen mun. Detta är en traditionell och stereotyp 

skildring av kvinnlig extas och symbolen för en passiv sexualitet. I och med sin placering menar 

Eriksson att Teresa är inramad inte bara i sin nisch där skulpturen står, utan även genom de blickar 

som är riktade mot motivet av de åtta män som betraktar extasen. Hon menar att den viktigaste 

parametern är den kvinnliga kroppens passivitet som också medför att betraktarens blick ges fritt 

tillträde till kroppen. 

     Eriksson betonar också att man måste se till vad som finns i bilden, var bilden finns och vad som

finns bredvid. Vi kan också välja att tolka verket utifrån en specifik kontext. Hon menar att 

konsthistoriska verk kan vilja lyfta upplevelsen som vi betraktar, från en fysisk till en metafysisk 

nivå, men samtidigt påpekar Eriksson att religiösa och mytologiska teman givit konstnärer frihet att

184 John Fleming (1919-2001) och Hugh Honour (1927-) självlärda konsthistoriker från Storbritannien. Skrev 
konsthistoriska böcker tillsammans. 
Sorensen, Lee. John Fleming. Dictionary of Art Historians. 
https://dictionaryofarthistorians.org/flemingj.htm (hämtad: 2014-10-23)
Sorensen, Lee. Hugh Honour. Dictionary of Art Historians.
https://dictionaryofarthistorians.org/honourh.htm (hämtad: 2014-10-23)

185 Eriksson, 2004. s. 115.
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avbilda nakenhet även då det inte ansetts vara lämpligt av samhället i stort. I detta fall handlar det 

inte om nakenhet, det är i själva verket mycket tyg som ingår i avbildningen, men verket kan ändå 

anses vara mycket explicit i sin behandling av extasen. Det föreslås också att pilen inte är riktad 

mot Teresas hjärta utan mot hennes kön.186

Illustrationer

Två bilder illustrerar Erikssons text om Cornarokapellet och Heliga Teresas extas. Den första visar 

skulpturgruppen med Teresa och ängeln nedanifrån  i svartvitt, bilden är beskuren så att det inte 

syns något av omgivningen förutom ljusstrålarna i bakgrunden.187 Den andra bilden visar en 

reklambild för parfym. Bilden föreställer en naken kvinna liggande på ett podium, hon är iförd höga

klackar och smycken. Kvinnans slutna ögon och halvöppna mun visar på likheter i 

bildframställningen av kvinnan i reklamen och avbildningen av helgonet.188

Diskussion

Eriksson skriver om vikten av att förstå att ett verk har flera olika kontexter, både konstnärens och 

betraktarens och att dessa påverkas av sin samtid. Detta synsätt skiljer sig från andra konsthistoriska

texter i det att det tar hänsyn till betraktarens kontext, och inte endast konstnärens kontext. 

    Eftersom Eriksson valt att fokusera sin text på en nutida betraktare så presenteras verkets 

historiska kontext översiktligt, med fokus på en tolkning ur en feministisk synvinkel, vilket ger ett 

nytt grepp på tolkningen av detta verk. Bernini benämns endast som skaparen av skulpturgruppen 

Heliga Teresas extas och Cornarokapellet. Teresa av Avila beskrivs som ett spanskt nationalhelgon,

reformator av karmelitorden och mystiker. 

  Eriksson beskriver hur Teresa inramas och kontrolleras av de åtta männen som sitter i balkongerna

och iakttar henne. Det hon inte berättar är att endast två av de åtta männen har sina blickar riktade 

framåt mot altarväggen, och att de stirrar rakt in i väggen. Övriga verkar helt ovetande om vad som 

pågår framför dem. Detta utelämnande av information, samt att illustrationen från kapellet endast 

visar helgonet och ängeln, får mig att undra om Eriksson sett kapellet i verkligheten, eller om hon 

baserar sina iakttagelser och analyser på de bilder som presenteras i andra konsthistoriska verk.  

Eriksson menar att man påstått att denna skulpturgrupp är en dödsscen, att det skulle röra sig om 

Teresa av Avilas dödsögonblick. Ett ögonblick som för övrigt ska ha varit dramatiskt och anledning 

till mytbildning. I sitt dödsögonblick ska hon ha förvandlats till en ung kvinna, trots en ålder på 67 

186 Eriksson, 2004. s. 116-117.
187 Bild 35.
188 Bild 36.
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år, ett bladlöst träd blommade plötsligt, ljus fyllde rummet, några såg en duva flyga upp från hennes

dödsbädd och en väldoft ska ha spridit sig i klostret.189 Men denna skulpturala framställan rör sig 

inte om ett dödsögonblick utan en specifik händelse som hon själv återgivit i Boken om mitt liv och 

som citerades vid hennes kanonisering. 

    Eriksson jämför skulpturgruppen med en reklambild för parfym, där kvinnan visas upp på ett 

liknande sätt. Reklamkvinnans extas däremot, får vi anta, beror på parfymens väldoft.190 Likheterna 

är slående i hur man väljer att porträttera den kvinnliga kroppen. Hur kvinnans passivitet ger fritt 

tillträde för blicken att iaktta henne ostört ger fog för Erikssons påstående, att bildspråket är hämtat 

från en sexuell kontext. Denna jämförelse med reklambilden för med sig både nya infallsvinklar 

och synliggörande, men är ändå svår eftersom verket – på grund av att det är skapat i en helt 

annorlunda kontext än vår –  har ett annat syfte än reklambilden. Motreformationens användande av

bilder för att tilltala sinnena och på så sätt göra människor mer hängivna religionen, skulle innebära 

att Cornarokapellet är en reklambild, både för den motreformistiska katolicismen och även för 

Cornarofamiljen och dess status. 

    Eriksson föreslår att ängelns pil är riktad mot helgonets kön istället för hennes hjärta, vilket kan 

bero på att de bilder som används som visar skulpturgruppen är tagen ur en annan vinkel än den är 

avsedd att betraktas i från. Cornarokapellet är otillgängligt för en nutida besökare och vi ser inte 

skulpturgruppen i jämnhöjd, kan inte gå runt den, så den kan i det avseendet betraktas som en bild. 

För trots att skulpturgruppen förhåller sig till sitt rum så är vi inte i detta samma rum, utan 

placerade utanför och därför kan en jämförelse med en reklambild vara relevant. Erikssons 

jämförelse med nutida reklambilder och den klassiska aktstudien visar tydligt hur man framställt 

kvinnor/kvinnokroppen, och att det inte förändrats nämnvärt. Vad som dock utelämnas är den 

religiösa delen av detta verk, men som tidigare nämnts så fokuserar analysen på vår nutida tolkning 

och inte verkets samtida kontext. Samtidigt påpekar Eriksson att konstnären kan vilja lyfta verket 

från en fysisk till en metafysisk nivå och att man måste ta hänsyn till vad som finns runt om 

skulpturen – samtidigt som religiösa och mytologiska teman har gett konstnärer frihet att avbilda 

till exempel nakenhet, även då det inte ansetts lämpligt i sin samtid. Eriksson är tydlig och väjer 

inte för att tala om det som andra författare hänvisat till som sensuellt eller erotiskt utan att 

analysera det vidare, utan skriver att Teresa av Avila framställs som objekt i stället för subjekt och 

att bildspråket är hämtat från en sexuell kontext.191

189 Goldman, Anita. Guds älskarinnor: om hängivna kvinnor i en livrädd värld. Natur och kultur, Stockholm. 2005. s. 43.
190 Se bilaga, bild 36.
191 Eriksson, 2004. s. 116-117.
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Sammanfattande diskussion
Här kommer de slutsatser som framkommit under denna studie att presenteras under fyra olika 

rubriker där frågeställningarna besvaras. Kapitlet avslutas med författarens slutord.

Beskrivningar och tolkningar

Hur Cornarokapellet och skulpturgruppen Heliga Teresas extas beskrivits och tolkats i de 

undersökta konsthistoriska verken visar variationer, men med vissa återkommande teman. Frågan 

huruvida kapellet kan liknas vid en teaterscen eller ej, och huruvida skulpturen är att betraktas som 

erotisk eller inte är något som tas upp i många av de undersökta verken.

    Teaterscenen som referens återkommer i fem av de sju undersökta konsthistoriska verken. 

Josephson är den av författarna som är den främsta förespråkaren för att tolka Cornarokapellet som 

en teaterscen, detta på grund av religionens koppling till teaterscenen under denna tid.192 Kleiner 

och Mamiya och Paulsson drar även de paralleller till teatern om än inte i samma utsträckning som 

Josephson. Hibbard skriver att negativa kritiker har avfärdat kapellet som en teaterscen vilket de 

inte borde göra eftersom verket innehåller flera nivåer av verklighet, medan Davies menar att vi 

inte ska avskriva kapellet som en teaterscen eftersom man under barocken använde teatraliteten för 

att nå motreformationens mål att göra människor delaktiga i de religiösa händelserna. I Hibbards 

text är teaterscenen referens i den meningen att han inte vill göra en liknelse vid just en teaterscen, 

medan Davies inte vill att liknelsen ska begränsa tolkningen av kapellets olika lager.193 

    Det framgår tydligt av Davies och Hibbard att kapellet skulle vara mindre intressant om det vore 

teater, detta trots att även teatern innehåller flera lager av verklighet och illusion samt har stort 

inflytande under barocken. I Fahrner och Klebs artikel om Berninis livslånga arbete med teater, 

beskriver författarna hur konsthistoriker mest har fokuserat på Berninis arbete med teater som en 

influens på hans konst och inte som något som på ett genomgripande sätt influerat hans radikala 

mix av olika konstarter.194 Berninis liv var enligt Fahrner och Kleb genomsyrat av ett passionerat 

förhållande för teater och teaterscenen, inte bara genom att göra scendekor utan även genom att 

skriva och framföra pjäser i Palazzo Barberini, till festivaler och även för sin egen teater som fanns 

i hemmet på Via Corso.195 Att säga att han hade ett intresse för teater är, om något, en underdrift. Ett

192 Josephson, 1967. s. 27.
193 Hibbard, 1971. s. 138. 

 Davies, 2010. s. 687.
194 Fahrner & Kleb, 1973. s. 11.
195 Fahrner & Kleb, 1973.
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sådant passionerat förhållande till teatern hade sannolikt inverkan på hur hans konst framställdes 

och gör det relevant att göra en jämförelse med en teaterscen. Teaterscenen nämns inte alls i 

samband med Cornarokapellet i Magnusons och Erikssons texter. 

    De erotiska undertonerna i detta konstverk avhandlas i den meningen att författarna generellt 

betonar att verket inte ska tolkas som erotiskt. Istället uttrycker kroppen den inre upplevelsen på 

grund av att språket inte låter sig lånas till sådana beskrivningar som handlar om saker långt utanför

vardagsrealiteten. Detta kan även tolkas som ett bristande bildspråk för att beskriva den inre 

religiösa upplevelse som helgonet har, detta är åtminstone vad Magnuson menar, när han bestämt 

hävdar att skulpturgruppen inte är erotisk.196 Konstverkets metafysiska nivå nämns i fem av de 

studerade texterna medan de övriga två, Josephson och Paulsson, hänvisar till mötet med ängeln 

som ett kärleksmöte utan att förklara det mer ingående. Josephson och Paulsson talar om en 

gudomlig kärleksupplevelse men gör inte något försök att förklara vad detta kan innebära för vår 

tolkning. Josephson berättar i sin bok, men ej i samband med Cornarokapellet, om brudmystiken, 

men han gör ingen koppling till detta när Cornarokapellet avhandlas och därför lämnas 

skulpturgruppens sensualism därhän och läsaren får tolka själv.197 Eriksson nämner att konstnären 

kan ha velat lyfta verket till en metafysisk nivå men påpekar att konstnärer har kunnat avbilda till 

exempel nakenhet med religiösa och mytologiska teman även när det ansetts olämpligt av 

samhället. Hennes tolkning är att verkets bildspråk är hämtat från en sexuell kontext.198 Man kan 

förstås fråga sig varför en skicklig konstnär som Bernini givit ängeln ett kön (man) och varför han 

valt att framställa helgonet på detta sätt. Ett sätt som Eriksson beskriver innehåller ett bildspråk fullt

av sexuell anspänning. Bernini kunde valt ett annat sätt att visa extasen om inte tanken var att ge 

den erotiska tendenser, att den skulle balansera på gränsen för det tillåtna, vilket även Teresa av 

Avila med sina visioner och levitationer måste ansetts gjort.

    De flesta författarna verkar överens om kontextens betydelse för tolkningen av verket och att 

syftet med detta verk var att påverka människor och öka deras hängivelse inför religionen, för 

motreformationens syften. De flesta författarna försöker också sätta in verket i en större kontext, 

men Eriksson ger dock inte någon djupare förklaring, antagligen på grund av hennes fokus på 

betraktarens kontext. I två av verken betonar författarna (Kleiner och Mamiya, och Davies) 

betydelsen av jesuiternas och Loyolas inflytande på Berninis konst utan att förklara den andlighet 

som Teresa av Avila representerar och hennes texters inflytande under Berninis samtid.199 

Magnuson påpekar å andra sidan i sin text att uttrycket i verket kan vara en samtida strömning i 

196 Magnuson, 1986.
197 Josephson, 1967. 
198 Eriksson, 2004.
199 Kleiner & Mamiya, 2004. s. 696. Davies, 2010. s. 687
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konsten snarare än jesuiternas inflytande på Berninis konstnärskap.200 Aversionen mot att jämföra 

verket med en teaterscen kan ha att göra med att teatern är folklig och tillgänglig, vilket också 

världslig kärlek är. Om en religiös upplevelse kan jämföras med något världslig och tillgängligt, 

som alla kan uppleva, så är den inte längre exklusiv. Men syftet med konsten under barocken var att

påverka människor, motreformationen använde konsten för didaktiska syften, för att göra religionen

tillgänglig, att tala till människornas känslor, och göra dem mer hängivna religionen. I ett sådant 

scenario så är det förstås lämpligt – för att inte säga genialiskt – att använda ett bildspråk som 

gemene man och kvinna kan relatera till.

Illustrerande bilder

De bilder som används för att skildra verket har gemensamt att de alla fokuserar på skulpturgruppen

med helgonet och ängeln. Fem av de sju texterna innehåller en närbild på skulpturgruppen som är 

tagen i jämnhöjd med skulpturgruppen. Vilket ger en missvisande bild av vad man kan vänta sig när

man besöker kapellet. Två av verken har en målad bild från 1700-talet som illustrerar kapellets 

helhet. Den bild som ger den mest överskådliga bilden av kapellet är också från det konsthistoriska 

verk i studien som senast reviderades, Janson's History of Art från 2010, detta trots att bilden är 

tagen ur ett fågelperspektiv. Här ser man tydligt färgerna i marmorn och hur de olika elementen 

förhåller sig till varandra i kapellet, även om bilden har en något gulaktig ton. 

    Hibbard och Magnuson är de som använt flest bilder för att illustrera kapellet och de enda som i 

denna studie valt att visa skulpturporträtten i balkongerna. Båda har dock valt att visa endast den 

högra balkongen. Detta är troligen för att man ser den då man närmar sig kapellet från kyrkans 

ingång och för att där finns porträttet av kapellets grundare med sin far. Fadern utgör kopplingen till

karmeliterna. I den vänstra balkongen sitter en av porträtten och läser en av Teresa av Avilas texter, 

enligt Magnuson, vilket ger verket ännu ett lager eftersom det syftar till sig självt.201

    Gemensamt för de bilder som presenterar kapellet är att de, med få undantag, ger en förvrängd 

bild av kapellets storlek. I flera av fallen ger de ett intryck av att kapellet är stort. Det är förvisso ett 

rätt högt kapell, men den enda som på ett rättvist sätt förmedlar hur grunt kapellet är Magnuson, där

bilden är tagen snett från vänster och visar den högra balkongen och skulpturgruppen i stark 

vinkel.202 Josephson är den enda som visar kyrkans fasad, men endast på grund av att den syns i 

bakgrunden i ett kopparstick som illustrerar Mosesfontänen.203 Endast i en av illustrationerna kan 

200 Magnuson, 1986. s. 80.
201 Se bilaga, bild 3.
202 Se bilaga, bild 30.
203 D. Fontana Acqua Felice. Josephson, 1967. s. 91.
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man också se en antydan till motivet i det stora glasfönster som finns i kapellet, där motivet är 

Teresa av Avila med en bok i den ena handen och ett skrivdon i den andra, iförd sin bruna 

karmeliterdräkt med en ängel vid sina fötter. Hon avbildas här i en helt annan situation än i 

skulpturen, en situation där hon är medveten om sin omvärld och tar aktiv del av den. Möjligen är 

glasfönstret skapat efter kapellet, men ingen av författarna varken kommenterar eller visar upp det.

    Eriksson föreslår att ängelns pil är riktad mot helgonets kön istället för hennes hjärta. En sådan 

tolkning kan bero på att de bilder som illustrerar kapellet visar skulpturgruppen ur en vinkel den 

inte var ämnad att ses ur. Detta är något som man genast lägger märke till vid ett besök i kyrkan. 

    Generellt så visar man upp närbilder i jämnhöjd med skulpturgruppen och/eller en översiktsbild 

på kapellet som avbildar kapellet från en hög punkt i kyrkan.

Fokusering och undanhållande

En av fokuspunkterna i texterna om kapellet är huruvida det är att tolkas som teater eller ej, vilket 

behandlades under rubriken Beskrivningar och tolkningar på sidan 49. Berninis passionerade 

förhållande till teatern både döljs och framhålls på samma gång eftersom att även om man 

framhåller hans intresse för teater, så berättas inte mer om hur detta såg ut. Man nöjer sig med att 

konstatera att han hade ett passionerat förhållande till teatern. I texten av Fahrner och Kleb, står att 

Bernini inte bara vara passionerad för teatern, den verkar ha varit en stor del av hans liv under 

väldigt många år. Det finns bevarade manuskript från pjäser han författat och även samtida 

kommentarer om hans uppsättningar, men som Fahrner och Kleb skriver så är informationen 

fragmentarisk och har ansetts höra till teaterhistorien snarare än konsthistorien, vilket kan vara 

anledningen till att detta förhållande inte omnämns i någon vidare utsträckning.

    Något annat som fokuseras är Berninis koppling till Jesuiterna, hans förhållande till Loyolas och 

jesuiternas andliga övningar, och hur hängiven katolik han var. Medan Josephson hänvisar till 

Teresa av Avila och Ignatius av Loyola som två religiösa genier som påverkade den katolska 

atmosfären mer än några andra under denna tid, så väljer man generellt att lyfta fram Loyola och 

hans religiösa övningar och den inverkan på Berninis skapande de antas ha haft. Ingenstans nämns 

Berninis förhållande till Teresa av Avilas mysticism och hennes andliga övningar. Davies nämner 

fyra hjältar ur motreformationen varav Teresa av Avila och Ignatius av Loyola är två. Även 

Magnuson som gärna vill berätta om barockens kontext och samhällsliv nämner endast Teresa ytligt

i samband med att Cornarokapellet avhandlas. I flera av texterna så döljs nunnan Teresa av Avila 

genom att man bara nämner att hon var ett viktigt helgon i sin samtid. Hennes arbete för 

motreformationen, hennes liv och vad hon åstadkom under sin livstid är dock anmärkningsvärt. Sett
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ur ett genusperspektiv så är det tydligt att man framhäver Ignatius av Loyolas idéer på bekostnad av

Teresa av Avilas andliga övningar och mysticism. Undanhållandet av Teresa av Avila blir än 

tydligare i Kleiner och Mamiyas text då de lyfter fram Ignatius av Loyola, berättar om hans andliga 

övningar och att han blev kanoniserad 1622 – utan att nämna att Teresa av Avila blev kanoniserad 

vid samma tillfälle. Baserat på den skulptur Bernini lyckats åstadkomma så kan man anta att han 

var väl bekant med hennes texter, som dessutom inte bara var kända, men populära, i sin samtid.204 

    I både bild och text döljs kyrkan Santa Maria della Vittoria, förutom Cornarokapellet. Den enda 

författare som visar något annat än kapellet från kyrkan är Josephson, där fasaden syns i ett 

kopparstick som illustrerar Mosesfontänen. Bilden är inte placerad i anslutning till texten om 

kapellet. Det är bara Cornarokapellet, av det sex kapellen i kyrkan, som är av intresse. Att kyrkan 

sitter ihop med ett karmeliterkloster omnämns av Magnuson, samt att det var en av anledningarna 

till att Cornarofamiljen valde just denna kyrka för sitt kapell. I de övriga texterna varken visar man 

eller talar man om kyrkan som sådan. 

    Berninis förhållande med Constanza Bonarelli, som redan var gift, är något som de 

konsthistoriska författarna gärna berättar om. Det bevarade porträttet av Bonarelli påstås av 

Paulsson, vara den moderna konstens föregångare. Huruvida deras förhållande påverkade hans 

karriär eller skapande går inte att utläsa, men efterspelet av deras relation är väl dokumenterad. 

Förhållandet tog en dramatisk vändningen, det blev rättssak och fick konsekvenser för dem båda, 

men om den delen av historien berättas inte i den undersökta litteraturen.205 När Schama skriver och

berättar om Bernini tar han upp frågor som rör världsliga saker, Berninis personlighet, hans 

relationer, bland annat hans våldsamhet och komplexa personlighet, vilket är något som den 

undersökta litteraturen helt undanhåller. Bernini var inte bara en skicklig skulptör, målare, arkitekt, 

pjäsförfattare och så vidare, utan även en våldsam och hänsynslös person, men denna del av 

historien utelämnas av samtliga författare i den undersökta litteraturen även om man gärna berättar 

om förhållandet med Constanza Bonarelli.206 När konsthistoria skrivs framhåller man istället 

Berninis religiositet och begåvning, Kleiner och Mamiya berättar till och med att han var extremt 

hängiven katolicismen.207

204 Schama, The Power of Art: Bernini, 2006. 
205 Schama, When Stone Came to Life, 2006.
206 Schama, When Stone Came to Life, 2006.
207 Kleiner & Mamiya, 2004.

53



Förändringar över tid

De förändringar man kan se i hur man skriver om Cornarokapellet över tid är att man går mot en 

mer kontextuell historieskrivning. Samhällsklimatet, idealen, tidsandan, de religiösa och historiska 

strömningarna spelar in, såväl som konstnären och dennes liv i nämnda kontext. Man går mot att  

att beskriva vilka ideal som var rådande under barocken, att beskriva de religiösa idéer som leder 

fram till denna sorts avbildning, att berätta hur konstnären ställde sig till både dessa ideal och de 

religiösa strömningarna samt ytligt förklara helgonets historia. Vilket blir en slags positionering i en

given kontext, som skall hjälpa läsaren att göra en tolkning av verket.

    Gardner's Art Through the Ages och Janson's History of Art är förvisso först ut med att beskriva 

den europeiska konsthistorien av den undersökta litteraturen, men är också den undersökta litteratur

i denna studie som uppdaterats senast, och har därmed den, potentiellt, modernaste beskrivningen 

av Cornarokapellet. Gardner's Art Through the Ages publicerades första gången 1926 och Janson's 

History of Art 1962, vilket gör att de har närmare 90 år, respektive 50 år, av historieskrivning med 

sig. I dessa två böcker kan man se den kontextualiserade konsthistorien och i Janson's History of 

Art även att det på senare år framkommit fler fakta om konstnärens arbetsmetoder och ateljéarbete.

54



Slutord

Historieskrivning ändras. Det som var viktigt i går kan vara mindre viktigt idag, och det som glömts

bort blir till viktiga fakta. De konsthistoriska verk som studerats i denna uppsats har på olika sätt 

förhållit sig till tidigare beskrivningar och tolkningar av Cornarokapellet. En del hävdar bestämt att 

det är teater vi ser på grund av Berninis intresse för teater, medan andra hävdar att det inte är det, 

utan något högre än så. Vissa  hävdar att skulpturgruppen är erotisk och andra att det handlar om ett 

bristande språk för att uttrycka extasen. De förhåller sig till varandra och ingen tycks ta avstamp i 

den egna berättelsen och upplevelsen av verket. De bilder som illustrerar kapellet utelämnar 

mycket, vilket gör att texten får stor betydelse för vår tolkning.

    I den skulpturala framställningen av helgonet och ängeln är det mycket tyg i omlopp. Ängelns 

klädedräkt virvlar upp och blandar sig med nunnans dräkt, som även den virvlar. Den del av dräkten

som är närmast ängeln rör sig mer än den del som befinner sig längre bort från honom. Helgonets 

ena fot är bar, och så är den unge mansängelns ena arm och halva hans bröstkorg. De erotiska 

undertonerna i skulpturen finns där utan att vara explicita. Om skulpturen var tänkt att föra 

betraktaren bortom denna verklighet och in i en religiös verklighet genom att återge en andlig 

persons upplevelse och tala till människors känslor, så slår det mig som en bra idé, att använda 

teaterscenen för avbildningen, eftersom den talar till flera sinnen samtidigt. 

    Min egen syn på Cornarokapellet som konstverk har förändrats under denna långa resa som mitt 

uppsatsskrivande utgjort. Men slutligen landar jag i att ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag 

inte kan förstå detta verks samtida betydelse och kontext, eftersom min egen kontext är så 

diametralt olik den som verket skapades i. Min resa har gått från att betrakta Heliga Teresa extas 

som en skulptur, till en skulpturgrupp, till en del av en större helhet. På frågan om det är en religiös 

teater eller en erotisk skulptur vi ser, så svarar jag; både ock samtidigt, det ena ej urskiljbart från det

andra.
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