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Ett öde Rom i lockdown –
en försmak av framtidens stad?
Fotografier av ett nedstängt Rom påminner om de bilder konst
historien har presenterat av ”den eviga staden”. Men kanske ger
oss anblicken av ett tomt och öde Rom snarare en antydan om hur
städer kan komma att se ut även efter coronapandemin.
Thomas Steinfeld
kultur@svd.se

Bara några år efter det att foto
grafiet hade uppfunnits, fanns
det fotografiska ateljéer i alla
större italienska städer. För
det mesta sålde de bilder av de
stora sevärdheterna, av Piazza
San Marco i Venedig, av Colos
seum i Rom eller Ponte Vecchio

i Florens. Turister från norr om
Alperna, från Storbritannien el
ler Nordamerika samlade dessa
bilder i album, för att ta med dem
hem och visa dem till sina släk
tingar och vänner.
Bland dessa resenärer fanns
det många som engagerade sig
för att bevara eller restaurera de
historiska byggnaderna, i form av
föreningar eller direkta mecenat

skap, eller genom att helt enkelt
köpa gamla hus. Dessa entusias
ter var bland de första som strä
vade efter att bevara kulturskat
terna i ett så autentiskt tillstånd
som möjligt.
Fotografierna kom sådana fö
reställningar till mötes: sällan ser
man några människor på dessa
bilder, byggnaderna är av större
intresse. För det mesta syns ett

hus, ett tempel, en kyrka, som om
de hade stått kvar sedan urgamla
tider, eller som om enbart års
tiderna hade dragit förbi.
Inom konsthistorien tillhör fo
tografier av detta slag fortfarande
en vetenskaplig standard, medan
den utomstående betraktaren
undrar: Var världen från förr
verkligen så tom? Kanske hade
det städats och röjts bort, möj
ligen på grund av exponerings
tiden?
Man vet inte. Men föreställ
ningen att man förr hade kun
nat stå helt ensam framför Mi
chelangelos David hänger kvar.

Och inte bara denna föreställ
ning, utan också idén om att de
historiska byggnaderna en gång
i tiden hade ”rätt” utseende, utan
alltför många människor, utan
reklam och utan vår tids skräp.
För tillfället visar Bibliotheca
Hertziana, en tysk konsthistorisk
institution i Italien, en utställning
med fotografier från Rom och
Neapel på sin hemsida (galerie.
biblhertz.it). Bilderna togs under
coronanedstängningen i våras.
Gatorna och platserna ligger
tomma. Man ser Colosseum, man
ser Pantheon och Campo de’ Fio
ri. Man ser inte ens skuggan av en
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Ökat stöd till
litteraturer

Colosseum. Foto: Marcello Leotta

människa. Till och med bilarna
verkar ha backat in i någon nisch.
Bilderna liknar överraskande
nog de fotografier som togs för
hundra eller hundrafemtio år se
dan – förändringarna är mycket
mindre än man hade trott. Men
samtidigt infinner sig en oro för
hur det ska gå med det offentliga
livet, om sjukdomen dröjer sig
kvar?
Marcello Leotta, en av de ut
sända fotograferna, kallar nu
mera sin stad för Roma nuda, ett
naket Rom. Frasen är passande,
för liksom nakenhet inte är män
niskans naturliga tillstånd (det
”nakna” är alltid det ”avklädda”),
så är en historisk byggnad utan
ett socialt liv inget minnesmärke.
Den är deserto, som fotograf
kollegan Enrico Fontolan förkla
rar, övergiven.

Spanska trappan,
som brukar vimla av
turister, ligger öde.
Foto: Marcello Leotta

Och värre än så: avståndet mel
lan den levande och den övergiv
na staden tycks ha utökats, efter
som Rom numera har upplevt
ytterligare en nedstängning. Det
är som om tiden hade flytt från
staden. Och det är som om Rom
inte vore den ”eviga staden” för
att den finns kvar efter årtusen
den, utan för att livet lämnat den
åt sitt öde, så som skedde under
den tidiga medeltiden, då enbart
några få tusen människor bodde
på ett övervuxet område, som en
gång varit antikens huvudstad.
En naken stad är också Nea
pel, så som den fotograferats
av Luciano, Marco och Matteo
Pedicini. Men denna metropols
nakenhet är av en annan karak
tär. För det som blottläggs här
är inte bara stadens kropp av

sten. Än mera ser man hur denna
kropp misshandlats, med järn
och betong, med reklamskyltar
och graffiti, genom en uppenbar
ligen ofta improviserad moderni
sering, genom de gröna nät som
spänts upp framför historiska
byggnader, så att lösa stenar inte
ramlar ner på passerande..
Tvärtemot vad man Tskulle
kunna förvänta sig framstår det
ta skräp inte som någonting yt
ligt, något som man skulle kunna
avlägsna så att den rena kärnan
åter träder fram. Bråten tycks
i stället trängt in i själva kroppen,
så att den liksom bildar ärr eller
dåligt läkta sår. Denna nakna
stad är en förskräcklig syn.
För konsthistorikerna hade
fotografierna av gamla byggna
der utan människor en prak
tisk betydelse. Ofta togs de till
hjälp när ett historiskt monu
ment skulle återställas till sitt
ursprungliga skick. I många fall
hade denna teknik till följd att
föreställningen om originalet
hämtades från ett fotografi från
1800talet – varpå restaureringen
blev en kopia av en kopia.
Skulle då dagens fotografier av
den ”avklädda” staden kunna få
en liknande roll? Knappast. För
modligen pekar de inte bakåt
i tiden, utan framåt. Kanske mot
en framtid, då innerstad och mu
seum blivit samma sak, kanske
mot en framtid utan städer, där
livet i en en trång gemenskap an
ses så farligt – till exempel på
grund av infektionsriskerna – att
staden jämt kommer att tillhöra
det förflutna. ª

"
Bilderna liknar
överraskande nog
de fotografier som
togs för hundra
eller hundrafemtio
år sedan – förändringarna är mycket
mindre än man
hade trott.
Fontana di Trevi. Foto: Marcello Leotta

Kulturrådet meddelar att
man stärker sitt stöd till lit
teraturområdet med sam
manlagt 23,2 miljoner kronor
med anledning av coronapan
demin.
9,5 miljoner kronor går till
litteraturen, inköpsstöd till
folk och skolbibliotek får
ökad budget med 10 miljoner
kronor, 1,5 miljoner kronor
går till översättningar av
svensk litteratur och drama
tik och kulturtidskrifterna får
ta del av 2,2 miljoner.
TT

"
Vi tycker att
denna utveckling
är naiv och rent
av farlig.
Tomas Alfredson och 22 andra
svenska regissörer, bland dem
Amanda Kernell och Mikael
Marcimain, skriver i en debattartikel i DN om sin oro över att
Svenska Filminstitutet ska
stödja större och färre filmproduktioner. Detta i syfte att låta
svenska filmer konkurrera
kommersiellt på en internationell marknad. TT

14
olika språk ska Camilla
Läckbergs och Alexander
Karims ljudboksdrama
”Glaciär” ges ut på. Deras
film med samma titel, som
regisseras och produceras
av Baker Karim, får premiär
i vår. Ljudboksdramat, som
ska lanseras över hela världen, släpps den 15 juni. Varje
land väljer sina egna skådespelare för inläsningen. TT

Avicii får
minnesplats
Tim ”Avicii” Bergling tillägnas
en minnesplats på Östermalm
i Stockholm, skriver DN. Be
slutet klubbas av Östermalms
stadsdelsnämnd under tors
dagen. ”Vi känner oss hedrade
över att stadsdelsnämnden
tar det här initiativet”, säger
Aviciis far Klas Bergling i ett
pressmeddelande. Enligt An
dréa Hedin, stadsdelsnämnds
ordförande (M), ska platsen
även syfta till att hedra alla
dem som avlidit till följd av
psykisk ohälsa. Tim Bergling
tog sitt liv i april 2018.
TT

Oscarsteatern i Stockholm har hållit stängt större delen av 2020.
Foto: Anders Wiklund/TT

Scenerna efterlyser plan
Fler än 12 000 föreställningar
och konserter ställdes in 2020.
Samtidigt menar 90 procent av
de främsta företrädarna för
scenkonst i Sverige att de har
goda möjligheter att genomfö
ra smittförebyggande insatser
vid publik verksamhet. ”Pan
demilagen möjliggör träffsäkra
restriktioner som inte ingriper
mer än nödvändigt. Men med
scenkonstens långa ledtider
krävs framförhållning och där
för bör regeringen snarast ta
fram en plan för hur scenkon
sten successivt ska kunna öpp
na upp när smittläget medger
det”, säger i ett pressmeddelan
de Mikael Brännvall, vd för
Svensk Scenkonst.

Enligt en enkät som organisa
tionen har låtit göra räknar två
tredjedelar av de privat finan
sierade aktörerna i branschen
med ett intäktsbortfall på över
80 procent förra året.
”De inställda arrangemang
en har skapat en djup ekono
misk kris. Fortsatta krisstöd är
en förutsättning för att dessa
verksamheter ska finnas kvar
efter pandemin. Med den osä
kerhet som råder om hur länge
restriktionerna består behövs
också ett garantistöd för att
scenerna ska våga planera in
nya produktioner till somma
ren och hösten”, kommenterar
Mikael Brännvall.
Anna Ångström

