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"Hen" frå n 1966 som PO Ultvedt
konstruerede tillsammans med Niki de
Sant Ph alle och Jean Tingely.
Ur katalogen Pontus Hultens
maling

Fddd rebell.. Konstnaren Per ❑ lov Ultvedt har avlidit. Under ett par
decennier var han en av de tongivande krafterna i det svenske
konstlivet. 011e Granath minns den svenska tronstens gossen Ruda.
PER OLOF ULTVEDT SKULLE nåsta år ha fyllt 80 år, en
aktningsvård ålder fik en man som inte nOjde sig med mindre ån
att fOrst och fråmst vara buspojke, en man som på fullaste allvar
alttid menade att det gick att gOra tvårtom.

BILG

De senaste sextin årens svenska kunst skulle, utan Ultvedt,
sakna en av sina fullOdigaste kryddor och några av sina finaste
hOjdpunkter. Redan av kamraterna på KonsthOgskolan dOptes
han till Ruda. Smeknamnen blev Her, åven om han livet ut fOrblev
en gossen Ruda.
Låser man hans biografi verkar han vara fOdd rebell, vilket blev
kdnnbart fOr dem i skofan och senare KonsthOgskolan, ddr
regelverk måste respek-teras. Ultvedt drog upp på fjållet dår han
bred benen så illa att det blev en lång sjukhusvistelse. Det enda
stålle ddr det nu riktigt kunde rOra på sig var inne i huvudet och
anhopningen av ideer visade sig bli ett jåttekapital ffir franitiden.
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NAR BENEN FUNGERADE igen Iårde han kånna Pontus Hulten,
Moderna museets blivande chef, och gencm honom Jean
Tinguely, som blev en vdn fOr livet med fiera samarbetsprojekt
som resultat. Han korn in i kretsen kring teknologernas tidskrig
Blandaren dår nabotaget var en bårande, redaktionen ide. Han var
åven med om att gOra kultfilmen "En dag i staden" med bland
andra Hulten.
Den som besOkte Bokkonsum 1958 for att se Ultvedts utstdllning
konfronterades med en grisho som han funnit vid sitt lantstdlle i
Roslagen. Till Marcel Duchamp och ready-made kunde man vid den hår tiden i Sverige
knappast stava. Ultvedts allvar ifrågasattes, sjålv var han nOjd med att den enkla
funktionen och det robusta hantverket fOrdes fram på konstnårlighetens bekostnad.
Under det tidiga 60-talet blev rOrelsen ett centralt konstndrligt uttrycksmedel och i det
klimatet trivdes Ultvedt som fisken i vattnet. I "ROrelse i kunsten" på Moderna museet
1961 spelade han en huvudroll tillsammans med Alexander Calder och Jean Tinguely.

UTSTALLNINGEN FORTSATTE UT i Europa och vånde upp och ned på vedertagna
begrepp,
Samtidigt bOrjade hans maskiner skaffa sig en plats i publikens rnedvetande, åven om
han hull en betryggande distans till tidens konstbegrepp. Når han inbjOds att gOra en stor
utomhusskulptur i Amsterdam blev den en hyllning till Christopher Polhem, vars modeller i
Tekniska museet hade fascinerat honom.
På en punkt var han kompromisslOs: ROrelsen i hans skulpturer producerade ingenting
annat ån sin egen rOrelse och den var ren och skår poesi. Den kunde vara ekivok,
humoristisk eller djupt allvarlig, men att applicera något slags nyttemoral på dessa verk
var omOjligt. Man kan mOjligen såga att han dår hamnade i något slags paradox, ty att bli
andligen upplyft och ha roligt år mycket nyttigt for månniskan.
Ultvedts rorliga tråskulpturer reste ut i vårlden och i Stockholm var hans utstållningar en
återkommande glddjekdlla, sårskilt minns nog Stockholmspubliken jåttedamen Hon som
han gjorde i Moderna museet tillsammans med Niki de Saint-Phalle och Jean Tinguely.

MED AREN ATERVANDE ULTVEDT till måleriet i kårva sakliga landskapsbilder och
rdrelsen i skulpturerna blev lugnare och mer eftertånksam. Han svarvade ledade dockor
som h011s i rkrelse av motordrivna trissor, de kaxade upp sig och sjOnk ihop i en lealOs
hug_
Man kan identifiera Sisyfos, Don Quijote och andra som ståller livsavgOrande frågor utan
att egentligen få några svar, men ror sig gOr de. Ddr finns både ett leende och ett vemod
som Overffirs på betraktaren och den rOrelsen kommer att fortsåtta långt efter att P 0
Ultvedt nu upphOrt med att svarva sina dockor.

011e Granath

