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1. Inledning

1.1. Presentation av ämnet och uppläggning

Mitt intresse för fotografiforskning väcktes då jag studerade visuell kultur vid

Köpenhamns universitet hösten 2001. Jag frågade efter förslag till min pro gradu-

avhandling av Finlands fotografiska museum, och fotografiforskaren Jukka Kukkonen

visste berätta om olika arkiveringar. Eftersom jag själv har arbetat med visuell

marknadsföring och använt modefotografier i mitt arbete, verkade Max Petrelius (född

1940) produktion av kommersiella fotografier speciellt intressant. De främsta av hans

fotografier var svartvita. I fotografiska museets arkiv finns Petrelius berömda fotografier

för Artek och Vuokko Nurmesniemi; en annan helhet bildade 1960-70-talens mode-

reportagen (främst för modetidningarna Muotisorja och Hopeapeili). Allt bildmaterial

till denna forskning har valts ur samlingen på Finlands fotografiska museums arkiv.

Jag avgränsar här hans reklamproduktion, även om Arteks fotografier i

en klassisk modernistisk stil bra skulle passa in i denna studie. En viktig hypotes är här

att Petrelius är en av de viktigaste förnyarna inom finskt modefotografi. Både fotografi-

forskaren Jukka Kukkonen och Petrelius lärling, modefotografen Henrik Schtitt* 1 har

påpekat att Petrelius anses vara en banbrytare. Varifrån härstammar detta rykte? De

anser att Petrelius topptid var 1960-talets slut och 1970-talets början. Schtitt påstår att

Petrelius i något skede under 1 960-talet hade monopol på modefotografering i

Helsingfors. Han fotograferade mode under åren 1962-1973, men jag ser att hans

förnyelser av idéer, poser och ljussättning skedde främst under 1960-talet.

Denna avhandling har i huvudsak ett historiskt perspektiv, där finskt

modefotografi och Petrelius produktion står i fokus. Jag behandlar finskt 1960-tal fram

till 1970-talets mitt både fotografihistoriskt och kulturhistoriskt sett. Det var en tid då

många slutliga förändringar skedde i det finska samhället. Då det visuella studie-

materialet med Petrelius produktion av modefotografier är riklig, har denna studie som

1 Kukkonen muntlig information 8.10.2002
Schtitt muntlig information 26.1 1.2002
I reklambroschyren för utställningen i Konstindustrimuseet 2001 kallas Petrelius för modefotografins "grandold man”.
Merja Salo i en intervju: "Suomen muotivalokuvan keskeisiä hahmoja ovat olleet alan kantaäiti Emmi Foch ja 1960-
luvun luontomuotikuvien guru Max Petrelius. ” Mattila 16.5.2005.



en konsthistorisk ledtråd att visa fotografier med en influens av modernism. Intervjuer

och bildanalyser har varit centrala studiemetoder.

Jag har intervjuat Petrelius flera gånger. Han har själv kommenterat denna

studie genom att säga att ”det är så länge sedan att det är bra att någon skriver ned hur

man då gjorde, nu  fotograferas på ett helt annat sätt... ” 1960-talet är någon generation

tillbaka och minnet är inte direkt objektivt, vilket betyder att sättet att göra intervjuer

inte heller är problemfritt. Jag har intervjuat hans lärlingar Henrik Schtitt och Ulla

Finnilä angående arbetsmetoder och teknik, samt designern Vuokko Nurmesniemi om

hennes samarbete med Petrelius samt allmänt om hennes modefotografier.

En viktig del av Petrelius livsverk har varit rollen som lärare för flera

finländska modefotografer. Särskilt uppbyggandet av ljussättningen och sökandet efter

en naturlighet i rörelser var något han snappade upp under läroperioden i Sverige och

lärde vidare till sina elever. Petrelius har också influerats av utländska modefotografier

och fotografer genom internationella modetidningar. Fotograferingen har anpassats till

finska förhållanden, men här tas även kort upp de internationella stilarna i hans bilder.

Min synpunkt har jag lånat av professor Janne Seppänen; enligt honom är

det allra viktigaste för en visuell läskunnighet att kunna förstå mekanismen inom

kulturens och samhällets produktionsapparater. Det är enligt honom inte viktigt att

formellt kunna behärska semiotik eller andra lagbundenheter för visuella iakttagelser -

utan att i stället inta ett mera praktiskt närmande. Då fotografier framställs på mer eller

mindre stabiliserade sätt inom samma kultur är det mest relevanta blicken och de

kulturella normerna som formar betraktaren. 2 Modefotografiet är starkt beroende av

kontexten och en hel avhandling kunde behandla hur kvinnobilden påverkats av mode-

fotografiet och hur förändringarna inom kvinnans roll i det finska samhället kan spåras i

modefotografin. I denna studie kommenteras kort kvinnorollen på 1 960-talet samt hur

det syns i här analysta modebilder.

I nästa kapitel 1.2. behandlas tidigare finsk forskning inom modefotografi

och i kapitlet 1 .3. presenteras ur min synpunkt de viktigaste perspektiven på hur man

skall närma sig modefotografiet. Leena Saraste påminner att ljuset är överhuvudtaget det

avgörande momentet då fotografiet formas och ljuset är därför viktigare och mera

2 Seppänen, 16, 34-35, 224-225
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använt inom fotografering än i andra konstformer. 3 Modefotografiet speglar snabbt

konjunktursvängningarna - tekniska och ekonomiska faktorer har betydelse för foto-

grafiets slutresultat. Man blir lärd att se och ta bilder på ett visst sätt; fotoklubbar, skolor

och professionella fotografer har olika visuella kulturer. 4 Det är inte lätt att definiera

vad som är modefotografi. Det har tillgodogjort alla influenser och modenycker från

andra gener inom fotografiets fält och gett plats för tekniska innovationer. 5

Ett fotografi är alltid bundet till sin tid, men modefotografiet är en ännu

starkare produkt av sin tid och kultur. Victoria & Albert-museets kurator Charlotte

Cotton har påpekat att modebilden är som en spegel: den speglar vår kultur på gott och

ont. 6 I kapitlet 1 .4. skildras det samhället och den tid som avhandlingens modefoto-

grafier har speglat och även påverkat. Tidsperioden börjar efter andra världskriget med

framtidstro, ny teknologi och modernisering. I Finland kulminerade processen av en

ekonomisk tillväxt och en teknologisk utveckling, som hade en omvälvande inverkan på

vardagslivet, under andra hälften av 1960-talet och i början av 1970-talet. Denna period

var viktig även för Petrelius och hans epok inom modebranschen tog mera eller mindre

slut då oljekrisen och krisåren inom konsumtionen började 1973. Den finska kultur-

historien under tidsperioden 1960-1975 behandlas kort i stycket 1.4.1. Man brukar säga

att 1960-talet var det glada, ungdomliga och fria decenniet, då allt var möjligt.

I kapitel 1 .4.2. redogörs för konfektion och mode i Finland under 1 960-

talet. Sirkka Kopisto påpekar att strömningarna inom konsten benämns stilar, något som

är mera värdefullt och bestående, men mode är något man i stället har traditionellt

förknippat med ekipering och ombytliga trender. 7 Ritva Koskennurmi-Sivonen skriver

att modet och media är sociokulturella fenomen, som tillika både speglar och skapar den

omgivande verkligheten. Mode ger en möjlighet till estetiska prövanden och uttryck av

sinnesstämningar - modet är som ett ”snapshot” (ett snabbt knäppt fotografi) av tiden

och den förbi flimrande stunden. Modet är ett socialt fenomen som behöver få ett

3 Leena Saraste skriver: ”Kameran edessä olevien esineiden pinnalta heijastnva valo muodostaa kuvan, joka taltioitun
valoherkälle materiaalille fysikaalisten ja kemiallisten lakien mukaan. ” "Valokuvaajan keskeinen keino on oikean
valon etsiminen tilaa imiovaamaan. Valo voi myös luomiensa vajojen kautta kertoa kuva-alan ulkopuolelle jäävislä
asioista. ” Saraste 1996, 158
4 Synen är klassre laterad och den visuella socialisationen pågår hela livet. Den kommersiella bildens faser kan delas in i
skapande av bilder (produktion), spridning av bilder (distribution) och betraktande (konsumtion). Olika individer tolkar
bilder olika utifrån kunskap, erfarenhet och bildning. Aspers, Fuehrer, Sverrison, 17-18
5 M erja Salo i en intervju: ”Muotikuva on ollut hyvin väljä alusta, jolla on voitu kokeilla erilaisia valokuvauksen
tekniikoita. ” Mattila Metro 16.5.2005
6 http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/juttu.asp? id=200103 14KU13 12.10.2002



bredare gehör via pressen och konsumenternas val. Koskennurmi-Sivonen lyfter fram

Pierre Bourdieus teori om hur förbrukningsartiklar produceras både materiellt och

symboliskt. När det symboliska kapitalet växer ger det med tiden även ekonomisk

tillväxt. Det bästa exemplet är konsten, men även inom modebranschen fungerar det

symboliska värdet starkt vid sidan av det materiella. Tillsammans bildar de priset och

värderingen av produkten.7 8

Både forskare inom kultur och kommunikation är eniga om att massmedier

och speciellt tidskrifter speglar sin tids levnadssätt, idealer och attityder. 9 I stycket

1.4.3. behandlas periodens viktigaste finska mode- och damtidningar i vilka modebilder

har varit ett viktigt innehåll. Petrelius alster har publicerats i dessa tidningar och han har

också direkt samarbetat med modetidningar. Här är att märka förändringar inom tryck-

tekniken samt inom modebildernas och tidningarnas innehåll i samband med att

kvinnans position inom samhället förändrades. Den urbana kvinnan kan anses ha varit

den huvudsakliga målgruppen för tidningarnas modereportagen.

I avhandlingens andra kapitel ges en kort överblick av modefotografiets

historia efter andra världskriget till och med 1970-talets krisår. I kapitel 2.1. behandlas

det internationella modefotografiet med en betoning på nyheter inom teknik och sådana

influenser, som Petrelius har kunnat snappat upp via internationella modetidningar. De

viktigaste namnen inom modefotografering presenteras. Efter andra världskriget skedde

en stor förändring inom modefotografiet där en större naturlighet söktes. Modellerna

förändrades från svala, ”skulpterade” ladyn till naturliga och sexiga kvinnor. På 1960-

talet var svartvitheten viktig, färgbilder kom i större skala först på 1 970-talet. Mode-

fotografering har under här behandlad tidsperiod blivit en egen fotografisk genre som

har sin egen historia med broar till andra visuella konsters historia. Enligt Patrik Aspers

har autonomin skapats genom att kända modefotografer som Irving Penn, Richard

Avedon och Helmut Newton har erhållit en stjärnstatus. Modefotografiets status har

stärkts även av att mode och design också ökat i status samt att modefotografier visats

på konstmuseer och gallerier. 10

7 Modet har alltid hört till det urbana livet. Kopisto, 8
8 Produktionsbranscher med korta cykler, så som modet, är speciellt beroende av institutioner som är specialiserade på
promovering. Koskennurmi-Sivonen 4, 7, 17, 38, 88
9 Aikasalo, 21-22
10  Aspers, 60
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I den senare halvan av andra kapitlet studerar jag det finska mode-

fotografiets historia i korthet. Hur utvecklades det finska modefotografiet och vilka var

de viktigaste fotograferna som även fotograferade mode under 1950-60-talen? Det var få

som hade specialiserat sig på mode och Petrelius var en av de första. Finland är ett litet

land, men behovet av modebilder ökade stadigt i och med att den finska textilindustrin

och konsumtionen av mode växte. 1 1 I bilaga 2 presenteras i korthet hur fotografiet har

använts inom tryckt reklam före 1975 och vilka som var 1960-talets kändaste finska

fotografer överlag. Denna bilaga är av intresse för att kunna jämföra reklam- och mode-

fotografi, då dessa genren går in i varandra och det vanligtvis var fråga om samma

fotografer. Petrelius var även känd som reklamfotograf. I bilaga 3 studeras närmare

finländskt modefotografi under 1950-talet för att understryka förändringarna på 1960-

talet. En förändring inom reklambilden ägde allmänt rum under andra hälften av 1 960-

talet. Okonventionella och speciella lösningar på modet, om det så var bredvinkel-

objektivets förvrängningar eller en förenkling av bildens gråa toner.

Kati Lintonen påpekar att under 1960-talets början hade det uppkommit en

socialrealism där formens expressivitet ersätts med ett innehållsbetonat budskap. Stilen

var okonstlad och kompositionen förenklad. Liksom i övriga Europa avstannade

bildjournalismens era 12 i Finland på slutet av 1960-talet och det "rena fotografiet” (fi.

suora) behärskade scenen. I det finska konstfotografiet syntes också influenser från den

expressiva riktningen med en förenkling i bildens gråtoner och användning av

bredvinkelobjektivet. 13 På slutet av 1960-talet stärktes debatten om hur fotokonst skulle

definieras och vem som kunde anses vara en fotografkonstnär. Undervisnings-

ministeriet utgav 8.12.1969 en officiell förordning om vilka fotografer som kunde

1 1 ”Meillä oli iso muotiteollisuus 1960-luvulta aina 1980-luvun lopulle. Neuvostoliiton-kaupan loppuminen oli sitte
kuolinisku. ” Salo, 2005
12  Leena Saraste skriver i sin avhandling att den internationella modernismen hade tappat terräng allestans efter 1930-
talets hälft och på 1950-talet hade bildjournalismen det högsta anseendet. Fotoklubbarna lärde ut vad som betraktades
vara riktigt konstfotografi. Det talades emot starka kontraster och modernismens elitistiska fotografier som påminde om
grafik. I stället skulle kompositionen och färgtonerna behärskas och skapas en harmoni i bilden. Det åstadkoms genom
att förenkla bilderna med rätt ljus och avgränsning. En rätt belysning skapade en känsla av material i bilden. Fotografiet
skulle visa endast det väsentliga. Saraste 2004, 20, 55, 115-117, 196-197, 249
Egen kommentar: 1 denna avhandling behandlades modefotografier med ett modernistiskt och grafiskt innehåll, men en
stor del av Petrelius produktion hade en stark bildjournalistisk stil med berättande historier.
13  Lintonen, 40, 135-136
"Det rena fotografiet" var en sorts dokumentarism där hela negativet skulle kopieras som den fotograferats, men för
Petrelius var negativet material man kunde bearbeta. Kukkonen muntlig information 29.3.2006
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beviljas fotokonstpris, 14 samma år som Petrelius som första modefotograf beviljades

statens fotokonstpris för sin modefotografering.

Fotografutbildningen hade kommit i gång under 1960-talet. Det var senare

än i många andra europeiska länder, 15 och under 1950-60-talen hade de flesta unga

finska fotografer ingått lärlingsavtal med en fotograf. Petrelius hörde inte till någon

fotoklubb och hade inte genomgått någon undervisning eller kurs. Han sökte sig till

Sverige för att lära sig även annat än porträttfotografi, som lärdes ut i Finland. 16 På

1950-talet hade de finska fotografernas blickar ofta vänts mot Sverige, då situationen

där var radikalt bättre än i det krigsdrabbade Finland. Enligt Leena Saraste kunde man

genom att följa med utvecklingen i Sverige i någon mån även förutspå utvecklingen här

hemma. En viktig kanal som introducerade nyheter var den svenska tidningen Foto.

Modernismen inom den finska fotografin anses ha kommit via Sverige, något som är

intressant med tanke på Petrelius vistelse i Stockholm 1959-60. 17

Ateljé Uggla var troligen Sveriges mest kända studio dit flera unga

fotografer vände sig för att få utbildning. Jag hade en möjlighet att studera svensk

fotografering närmare då jag våren 2004 besökte fotoarkivet vid Moderna Museet i

Stockholm. I kapitel 2.2. presenteras ett kort stycke av svensk fotografihistoria med en

tanke på att Petrelius studerade Rolf Winqvist arbetsmetoder under åren 1959-60. På

1950-talet hade den svenska bildjournalismen sin topptid och den svartvita tekniken var

en ansenlig del av bildjournalismen.

Avhandlingens tredje kapitel belyser Petrelius livsverk med betoning på

hans aktiva tid som modefotograf. Texten i stycket 3.1 . har som grund mina egna

intervjuer med Petrelius, men här löper parallellt en intervju som Anu Vartiainen gjort

för tidningen Yhteishyvä (Samarbete) 1969. Petrelius uttalanden är med kursiverad text

och på finska som de ursprungligen varit. På detta sätt vill jag få med ett stycke ”äkta

14  Kati Lintonen påstår att konstfotografiets boom under 1 960- 1 980-talen har att tacka televisionen och videons
annalkande, som påskyndade fotograferna att fa sin position officiellt känd. Lintonen, 28, 41
15  År 1957 hade grundats ”Valokuvakoulutussäätiö” som organiserade kurser och fortbildning. Saraste 2004, 86.
År 1959 startade i Konstindustriella läroverkets (Taideteollisuusopisto) dagsskola en avdelning för kamerakonsten
(kamerataiteen osasto) där fotografering undervisades vid sidan av film. 1961 utvidgades utbildningen till en kvällslinje
vid läroverkets yrkesskola (Taideteol lisen oppilaitoksen ammattikoulu). Härifrån frigjordes fotografiutbildningen från
den filminriktade utbildningen till att bli ett självständigt huvudämne 1972. Läroverket blev högskola 1973. Lintonen,
39,42,52.
16  Petrelius påstår att han antagligen var den första att lära ut reklam- och modefotografering i Helsingfors under mitten
på 1960-talet. Petrelius muntlig information 30.3.2005
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60-tal” och som kan jämföras med intervjuerna på 2000-talet. I fotnoten har samlats

kommentarer om arbetsmetoder som belyses av andra 1 960-talets fotografer och

fotomodeller som arbetat tillsammans med Petrelius. Petrelius var med om att skapa en

egen image för Vuokko Nurmesniemis skulpturalt dekorativa modernistiska

klädesdesign och han verkade som hennes "hovfotograf ' under tre decennier. I kapitlet

3.2. har jag intervjuat Vuokko om deras samarbete på 1960-talet.

Tekniska aspekter är mycket viktiga då man talar om fotografering men av

utrymmesskäl måste dessa förklaras kort. Fotograferingen var ända upp till 1990-talets

mitt, före digitalutrustningens tid, ännu ett hantverk som fotografen själv måste

behärska och på 1950- och 60-talen ansågs kunskap i mörkrumsteknik ytterst viktig.

Från Sverige hämtade Petrelius bland annat ”ljuslådan” där en naturlig ljuskälla

projicerades från ena sidan av modellen. I sin undervisning betonade han ljuset och

rörelsen som fotografiets hörnstenar. I bilaga fyra har hans före detta lärling Ulla Finnilä

svarat på frågor om film, framkallning och kameror, som också en annan lärling Henrik

Schutt senare godkänt. Petrelius anser själv att en del av de praktiska arbetsskeden och

framkallningsteknikerna inte längre går att återges. Är någonting möjligtvis glömt för

evigt?

I ijärde kapitlet analyserar jag 22 av Petrelius modebilder med en

modernistisk ton. Dessa fotografier anser jag att är goda exempel på Petrelius version av

modernismen. Alla fotografier jag har valt är från tidsperioden 1963-1972, förvaras i

Finlands Fotografiska museets arkiv, de är svartvita och färdigt kopierade - de flesta av

Petrelius. Det är bra om kopiorna är valda av fotografen själv för det visar hans åsikt av

den ”rätta” kopian. Dessutom har Petrelius ofta bearbetat bilden i mörkrummet, bland

annat genom att exponera flera negativ på varandra. Det är alltså ett kanoniserat urval,

som får representera Petrelius stora produktion. I arkivet hittas ett fåtal fargfotografier, i

dem kunde jag inte se en modernistisk stil - det var 1970-talets brokiga stil utan en stark

komposition. Petrelius är känd för sin svartvita estetik.17 18 Svartvita kontraster gör bilden

intressant i sig själv. Det svartvita fotografiet inger en prägel av tecken och det

framträder tydligare som ett fotografi än den glansiga färgbilden. Svartvit film anses

17 "Ruotsalainen helsinkiläissivistyneistö edustaa vanhempaa kaupiinkilaisperinnettä kuin suomalaiset. Tämä seikka
näkyy siitäkin, että maassamme esiintynyt modernismi on ollnt ruotsalaista tai ruotsalaisten välittämää” skrev Jouko
Tyyri i tidningen Kuva år 1953. Saraste 2004, 38, 60, 70, 178
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fortfarande högkulturell. Traditionellt har dokument- och reportagefotografier varit

svartvita; svartvitt inger en trovärdighet.18 19 Före 1990-talet var de flesta konstfotografier

i Finland svartvita.

Fotografier åldras, men en klassiskhet finns i en del av Petrelius foto-

grafier tack vare modernismen som betraktaren kan igenkänna och även läsa som ett

uttryck för design. Det går inte att objektivt svara på frågan "vad är modernism".

Modernismen är inte en enhetlig stilriktning utan består av olika idéer. Enligt Annamari

Sipilä bestod modernismen till ena hälften av utopier och till andra häften av förbätt-

ringar i vanliga människors livskvalitet, där målet var ett mera förenklat, renare och

effektivare liv. 20  Jag har knippat ihop urvalet av Petrelius modefotografier under olika

teman med finsk modernism som rättesnöre. Alla bilder innehåller konflikter och

grafiskhet i 1960-talets anda. Jag ser som modernism starka kontraster, förenklade

fotografier, stiliseringen av motiv och på samma sätt som i bildkonsten montage och

serier. Kraftiga bildvinklar och rörelser hörde till 1 960-talets nyheter och finns även

med här. Petrelius blev känd som en av de finländska fotografer som införde rörelsen. 21

I bilderna för Vuokko kan jag se rörelserna som en jämn rytm och ett innehåll för

hennes image. Användningen av naturen som bakgrund var redan en tradition för finska

design-produkter, som även är upptaget här. Flera av fotografierna ingick i serier,

antingen de var en del av modejournalism eller en del av ett företags image, och serierna

ser jag som en rationell strävan efter effektivitet och en del av modernismen inom

fotografi.

Jag anser att en formalistisk analys passar bra här då en grafisk modernism

skall analyseras. Enligt Jonathan Schroeder består allmänt en grundlig analys och

tolkning av fotografier av en beskrivning av form (hur innehållet presenteras och

formatet), innehåll, genre, material, färg, ljus, linjer och storlek, komposition, färger,

färgton och kontrast. En annan viktig fråga är hurudan det kulturella sammanhanget är i

18  Kukkonen muntlig information 8.10.2002
Jag har kollat in Designmuseets arkiv där det fanns kvar ett tiotal av hans modefotografier, men de flesta hade flyttats
över till Fotografiska museet. Designmuseet hette Konstindustriella museet före 2003.
19  Schroeder, 77-78
20  Varje europé lever bland modernistiska produkter och modernismen är därför allmänt bekant. Artikeln behandlar
utställningen "Modernism: Designing aNew World 1914-1939" i Victoria and Albert Museum i London 6.4-23.7.2006.
Sipilä, Helsingin Sanomat 23.4.2006
21  I utställningen ”Minikjol och vidvinkel” 13.5-3 1 .7.2005 presenteras Petrelius som en av de främsta som tog rörelsen i
bruk i modefotografiet under 1 960-talet. Han ”skapade rörelseintiycket med mångdubbla exponeringar i mörkrummet
och framställde sina bilder i grafiskt svartvit förenkling”. Salo, 2005
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vilket fotografiet förekommer och används. 22 Vissa bildkonventioner är mera djupt

rotade än andra, men även de är föränderliga. Den meningsstruktur som är kopplad till

bilden, kvinnans roll och modebilders utseende ändras. 23 I analysen har jag också

använt Merja Salos indelning av modefotografier. Enligt henne består en modebild av

elementen plagget, modellen, poseringen (pose, gester och miner) samt rekvisitan. 24

Det femte kapitlet är en sammanfattning och här diskuterar jag Petrelius

handstil, hans betydelse för 1960-talets finska modefotografi och hans modernistiska

modebilders anseende som konstfotografier.

1.2. Tidigare forskning samt källmaterial

Det finns nu en omfattande litteratur inom olika humanistiska ämnen som integrerar

analyser av samhällets visuella yttringar. 25 Forskningen inom bildkonsten har accepterat

reklamen som en del av sitt fålt och konsthistorikerna uppdaterar på 2000-talet sina

introduktioner till läroböcker i konstvetenskap med mode- och reklamfotografier. 26 Av

de populäraste forskningsfrågorna har varit kontextens betydelse vid tolkning av

fotografier samt när kan ett fotografi betraktas som ett konstverk.

Sedan 1990-talet har reklamfotografi i Finland studerats ur olika syn-

vinklar, bland annat konstvetenskap, kulturhistoria, marknadsföring och fotokonst. 27

Nya studier och böcker angående finskt modefotografi och 1960-talets kulturhistoria har

utgivits under 2000-talet. I boken "Näkyvä(i)seksi. Tutkimuksia kuvien sukupuoli-

kulttuurista" diskuteras den mångsidiga forskningen inom begreppet visuell

kulturforskning, ett "ingenmansland", där så många genrer lika starkt blandas.

Forskningen lyfter fram vardagens kultur; människans omgivning och värderingar. Man

har velat frigöra sig från den traditionella hierarkin inom konsthistorian, men oftast

anses historiseringen och kontextualiseringen vara de centralaste elementen. Det som

22  Schroeder, 81-82
23  Aspers, 69
24 Salo, 2001b, 16

Från och med 1990-talet har fotografiet internationellt sett studerats rikligt inom visuell kulturforskning. På engelska
talar man om ”cultural studies” Aspers & Fuehrer & Sverrison, 10, 14
26  Schroeder, 77
27  Se källitteraturen till boken Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Denna bok från 2001 av Visa
Heinonen och Hannu Konttinen har skrivits parallellt med "Mainosvalokuva 1920-2000” och är ett beställningsarbete av
reklamfotografer till deras förbunds 30-årsjubileum. Kukkonen, muntlig information 29.3.2006
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förr var i marginalen har nu lyfts fram i blickfånget. 28 Man kan säga att jag här studerar

1960-talets finska kultur ur en visuell synpunkt.

Under 2000-talet har mode och modefotografi visats upp som konst i flera

utställningar, inklusive populära utställningar med kända internationella fotografer. En

för denna studie viktig utställning var ”Vision och skicklighet - Fem decennier av finskt

mode” 24.8-21.10.2001, vars utställningskatalog här använts som källa. I utställningen

”Fotografer från samma bo” 24.8-14.10.2001 visades Max Petrelius samt fem av hans

lärlingars modefotografier. Den senaste utställningen var ”Minikjol och vidvinkel -

teman i den finska modefotografin” 13.5-31.7.2005 i Finlands fotografiska museum,

som byggde på Merja Salos nya forskningsrön och som presenterade modebilderna från

1920-talet till 2000-talet ur fem synvinklar: glamour, rörelse, gränser, världen och

naturen. 29 Angående utställningarna i Helsingfors på 2000-talet, se närmare bilaga 1 .

Merja Salo, professor i visuell kommunikation och fotografi vid Konst-

industriella högskolan, är den ledande forskaren inom finskt modefotografi och flera av

hennes artiklar ligger som grund för min avhandling. I utställningskatalogen ”Vision

och skicklighet”, där Petrelius modefotografier också ingår, har Salo studerat bland

annat modellens poseringar och olika stilar inom det finska modefotografiet. Hon har

medverkat i två böcker redigerade av arkivet för Finlands fotografiska museum där flera

forskare medverkar: ” Mainosvalokuva 1920-2000” är en sammanfattning av reklam-

fotografiets historia och ”Valokuvan taide. Suomalainen valokuva 1842-1992” är en av

de första studier, som behandlar kommersiella fotografier jämställt med annan fotogra-

fering. Merja Salo var kurator för utställningen ”Minikjol och vidvinkel” som byggde på

hennes historik över den finländska modefotografin. ”Muodin ikuistajat - muotivaloku-

vaus SiiomessV' utkom i augusti 2005 och har av tidsskäl lämnats utanför denna studie.

Jag hittade få avhandlingar angående modefotografier. Fredrika Andersson

har år 1 996 i sin pro gradu-avhandling "Drömmen om den nya kvinnan - Silos reklam

och modefotografi från 1930-talet" studerat modefotografier i den finska underklädes-

fabrikanten Silos annonser och broschyrer. 30 Fotografiforskaren och före detta mode-

fotografen Leena Saraste har 1971 skrivit sin proseminarieuppsats om den finska

modefotografibranschen och då intervjuat även Max Petrelius.

28  Kalha & Rossi & Vänskä, 10, 12-15
29 Salo, 2005
30  Ämnet konsthistoria, Institutionen för konstforskning vid Helsingfors Universitet
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Leena Saraste har vidare studerat fotografiets språk i sin bok ”Valokuva,

tradition ja toden välissä" ur vilken avsnitt plockats som grund för bildanalysen i

stycket fyra och för att tillika ge en översikt av fotografiets grunder. Boken behandlar

grundfrågorna inom fotografering såsom rumsverkan i bilden och olika bildvinklar.

Hennes doktorsavhandling "Valo, muoto vai elämä. Kameraseurat kohti modernia

1950-luvulla" följer fotoklubbarnas utveckling mot en kanoniserad värdering av "rätt"

fotografering.

Kati Lintonen har i ett beställningsarbete "Valokuvan 1970-luku.

Suomalaisen valokuvataiteen legitimaatio ja paradigmamuutos 1970-luvulla" år 1988

gjort upp en översikt över den finska fotografms utveckling, fotografutbildningen och

sökandet efter en legitimitet för fotografiet bland andra konstformer.

Det så kallade retromodet har under 2000-talet fört med sig ett intresse för

popantik med design från 1950, -60 och -70-talen - mest intresserar design av glas,

möbler och designtextil - och dagens mode upptar influenser från den tidens plagg.

Även internationellt sett finns det ett stort intresse för finsk och skandinavisk - man kan

kalla den en klassisk - modern design. Vuokko Nurmesniemi lät igen trycka upp sitt

mönster ”Pyörre", 31 som hon på 1960-talet även ritat som klänning för sitt företag (av

Petrelius fotograferad 1964, bild nr. 14). Marimekko har återupptagit flera av sina tyg

från 1960-talet, som exempel har det storblommiga tyget ” Unikko” varit en landsplåga

då det till och med finns upptryckt på betalkort och televisionsapparater. Fastän denna

studie inte behandlar Marimekko, finns här med två böcker som behandlar enkom, kan

man säga, Finlands kändaste textilföretag. Ur dem har jag hittat information om Vuokko

Nurmesniemi samt exempel på 1950- och 1960-talens klassiska modebilder. Det är att

märka att både Vuokko (grundat 1964) och Marimekko (grundat 1951) inte anses vara

modeföretag i egentlig mening utan behandlas som finsk konstindustri. Båda företagen

tillhör våra internationellt mest berömda designbrand.

Det har inte i någon större omsträckning forskats inom den finska modernis-

tiska konstindustrin. Konsthistorikern Harri Kalhas doktorsavhandling ”Muotopuolen

merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi,

diskurssi ” behandlar konstindustrin på 1950-talet då den finska designen vann

internationell berömmelse, och här har jag främst lånat hans definitioner för modernism

och finsk design. Maria Härkäpää har närmare studerat Vuokko Nurmesniemis textil-
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design för Marimekko under 1950-talet i sin pro gradu-avhandling i konstvetenskap från

2005, men här har jag plockat hennes information för den nya Marimekkoboken.

Modebilder har fungerat som källor och mål för analys i flera studier om

finskt mode. Sirkka Kopistos bok ”Moderni Chic nainen, muodin vuosikymmenet 1920-

luvusta 1960-luvulle” behandlar finskt mode och klädselideal (modellerna är ur

Nationalmuseets samlingar), liksom Päivi Aikasalos doktorsavhandling ”Seuratkaamme

järkevää ja terveellistä muotia. Naisten pukeutumisihanteet ja vaatevalinnat 1920-

luvulta 1960-luvun lopulle". Ritva Koskennurmi-Sivonen konstaterar i sin doktors-

avhandling ”Salonkimuoti lehdistössd Atelier Riitta Immonen kuvissa ja teksteissä

1945-1985 ” att modesalongernas historia är ett kulturfenomen som typiskt alltid har

varit en kvinnosak, men av vilket det finns ett tämligen brett urval av text- och bild-

dokument. Koskinnurmi-Sivonen lyfter här fram finska modefotografer i ett eget

kapitel.31 32 Designern Marjatta Heikkilä-Rastas berättar i sin doktorsavhandling ”Muodin

vai Muodon vuoksi ” om hur det internationella haute couture-modet och den finska

modernistiska designen har påverkat klädesdesignen i hennes mors företag Kaisu

Heikkilä Oy från 1950-talet till 1980-talet, där hon själv också har arbetat. Piippa

Lappalainens bok ” Kansakunnan vaatettajat” från 1980-talet är en faktabok om finsk

textilindustri, dess företag och kända modedesigners.

1 960-talet är tillräckligt långt tillbaka i tiden för att man kan historisera det

på ett tryggt avstånd, och ett stort antal av befolkningen minns ännu decenniet. På 2000-

talet har utkommit nya verk om Finlands kulturhistoria. ”Koti, kyld, kaupunki” har varit

en viktig källa med dess olika avsnitt och olika författare, där bland annat populärkultur

och konsumtion är i fokus. Ett annat viktigt verk med flera författare är "Arkinen

kumous. Suomalainen 60-luvun toinen kuva”. Kulturhistorikern Minna Sarantola-Weiss

har specialiserat sig på 1900-talets materiella omgivning och vardags-livets historia. Ur

hennes doktorsavhandling ”Sohvaryhmän läpimurto" har jag lyft fram hennes synpunkt

på modernismen.

Modefotografin ur ett internationellt perspektiv tas här mycket kort upp i

stycket 2.2. genom Nancy Hall-Duncan, Martin Harrison, Polly Devlin och Alexander

31  Peltonen & Kaijalainen & Björklund, 9. Glorian Antiikki nr. 48 1/2005
32  Både Aikasalo och Koskennurmi-Sivonen har gjort sina doktorsavhandlingar för Institutionen för hushålls- och
slöjdvetenskap vid Helsingfors Universitet. Koskennurmi-Sivonen, 176
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Libermans texter. 33 Dessa skrifter är inte direkt färska undersökningar, men de ger en

snabb inblick i 1950-70-talens modefotografi tekniskt och historiskt sett. Jag är

intresserad av de viktigaste förändringarna och fotograferna som kan ha påverkat

Petrelius.

Anna Tellgren är en svensk konsthistoriker som specialiserat sig på svensk

fotografering. Hennes doktorsavhandling ”Tio fotografer. Självsyn och bildsyn. Svensk

fotografi under 1950-talet i ett internationellt perspektiv” är som grund för avsnittet om

den svenska traditionen med fotojournalismen, där Rolf Winqvists teknik fungerade

som ett föredöme. En annan färsk svensk studie är ”Bild och samhälle. Visuell analys

som vetenskaplig metod” som representerar den nya forskningen inom visuell kultur ur

ett sociologiskt perspektiv. 34

Fotografiforskaren Juhani Vainio har påpekat att reklam- och modefoto-

grafier inte alltid har bevarats då de ansetts vara ”slit-och-släng” fotografier. Fotogra-

fierna och negativen har också försvunnit under användningen. Ibland är den enda

källan av försvunna fotografier tidningsannonser och modetidningar där de någon gång

har publicerats. 35 Finlands Fotografiska museum har samlat in kommersiella

fotografier, negativ, färdiga kopior och en del kopior av gamla modetidningar, ända

sedan 1970-talets början. En stor del av materialet är donationer av yrkesfotografernas

arkiv, som exempel har Petrelius donerat resten av sin produktion under 1 990-talets

början, efter att han slutade sin verksamhet. Jukka Kukkonen påpekar att arkivering

också kräver att det finns forskare som använder arkivet, till exempel har Merja Salos

intresse varit avgörande för hur arkivets innehåll utformats. 36

De kommersiella fotografierna är en viktig del av sin tids kulturhistoria,

men man skall inte glömma det konsthistoriska värdet och man kan också betrakta dem

som psykologisk kommunikationskonst.

33  Amerikanen Alexander Liberman var art director för Conde Nast Productions, som publicerade bl. a. modetidningarna
Vogue och Glamour, fr.o.m. 1962 (åtminstone t.o.m. 1981). Han var också en konstnär som gjorde abstrakta målningar,
skulpturer och fotograferade. Farber, 22. Nancy Hall-Duncan anses ha varit en specialist på modefotografins historia.
34  Patrik Aspers undervisar i sociologi vid Stockholms Universitet och han har publicerat flera undersökningar om
modefotografier. Jonathan Schroeder är docent i marknadsföring vid institutionen för Industriell Ekonomi &
Organisation, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aspers, 309
35  Vainio, 5
36  Fonden för Finlands fotografiska museum har grundats av fotograforganisationer 1 .5. 1969.
Kukkonen påminner om att frågan om fotografiet som konst har uppkommit under 1970-talets slut efter att utbildningen
och stipendieutdelningen kommit i gång. Kukkonen muntlig information 29.3.2006
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1.3. Begrepp inom kommersiell fotografering; på gränsen mellan kommersialism

och konst

Under flera decennier har forskare grubblat över reklamens psykologiska verkningar.

Största delen har fördömt den enformiga injektionsmodellen men få bestrider att

reklamen påverkar individen och samhället. Reklamen visar dagens stilar, produkter och

estetik, och är därför ett ypperligt exempel för historieforskning. Kirsi Castrén har

skrivit om reklamens estetik och intervjuat Nando Malmelin, som är forskare inom

kommunikation. Malmelin menar att man kan njuta av de kommersiella meddelandena

som berättelser, underhållning och konst, men den kommersiella informationen skiljes

från konsten genom dess avsikt; att öka försäljningen. Reklamen speglar sin tid men

spegeln är ofta förvrängd och selektiv då människorna i reklamen avbildas som ideala

och stereotyper. Enligt samhällskritikern Jukka Kortti har en del av dagens ”gurun”

saknat mera kreativa ideer i reklamen - blickarna har riktats mot 1960-talet som har

kallats det kreativa decenniet. 37

Reklambilden skall skapa en mening för produkten. Enligt fotografi-

forskaren Juhani Vainio är reklam produktion av symboler som med hjälp av bilder och

ord förser produkten med viktiga värderingar och betydelser. Man eftersträvar att

anknyta en image, atmosfär eller en viss livsstil till produkten. 38  Modefotografi kan

analyseras som en del av reklamfotografin, som reklam för kläder, men modefotografi

studeras här närmare som en egen genre.

Forskaren inom modefotografi Merja Salo påpekar att modebilden

fungerar på minst två olika sätt: den ger information om ett plagg som kan produceras

enligt bilden eller som finns färdig att köpas. På samma gång skapar modebilden en

image för plagget och eftersträvar att göra plagget maximalt attraktivt. Konst-historikern

Naomi Rosenblum har specifierat fem centrala element i modebilden: en gest (fi. ele -

eng. gesture), ett plagg (fi. vaate - eng. garment), en modell (fi. mannekiini - eng.

model), en ställning eller en pose (fi. asento - eng. pose) och rekvisita (fi. rekvisiitta -

eng. decor). Till dessa tillägger Merja Salo en min eller ett ansiktsuttryck (fi. ilme). Hon

delar in modebilden i elementen: plagget, modellen, poseringen (pose, gester och miner)

samt rekvisitan. I kläderna kan man följa med förändringarna inom modet och genom

37  Castrén, 1 8-20
38  Vainio, 5
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modellerna kan man studera förändringar inom skönhets- och kvinnoideal. Genom

rekvisitan införlivas modet med den omgivande världen, dess föremål, dess verksamhet

och händelser. Under tidens lopp har det utvecklats ett eget visuellt register för

poseringar. Den traditionella posen fäster uppmärksamhet på plagget och tillfogar det en

värdefullhet. Kravet på rörelse, livfullhet och uttryck är en tämligen ny företeelse som

uppkommit efter krigstiden. Merja Salo anser att denna företeelse antagligen har

samband med uppkomsten av ungdomsmodet på 1950-talet samt kravet på

ungdomlighet i modet ända sedan dess.* *** 39

Enligt Polly Devlin får vi genom modefotografi en unik bild av tidens

samhälle. Vi kan se på en modebild som en nyhetsbild som berättar hur vi ser ut och

vilka vanor vi har. Ett motstridighet är att modebilden skall vara bunden till den tid den

representerar men på samma gång förväntas vara tidlös på ett klassiskt vis. Genom

modebilden kan man se de konstnärliga influenserna, teatralistiska stilar, förändringar i

samhället och trender inom porträtt- och nyhetsbilder. 40 Den målade porträtt- och

modebildens (eng. fashion portrait) tradition är lång och etablerad, börjande med van

Eyck, Rembrandt och Velazquez, ända in på det tidiga 1900-talet före fotograferingen

tog över. Forskaren Martin Harrison anser att modefotografiet har mest släktskap med

performanskonsten. Fotografen regisserar ”performansen” som består av tre huvud-

sakliga delar; skådespelare (modellen), dräkten och rörelsen i en sofistikerad form,

fångad genom kamerans lins. 41

En av de mest citerade forskarna är Roland Barthes. I sin bok "The

Fashion System" från 1958-59 påstår Barthes att modefotografiet inte är vilket som helst

fotografi. Den hade då lite släktskap med en nyhetsbild eller ett ”snapshot” och den hade

sin egen genre och sina egna regler inom fotokonsten. Barthes skriver att modets värld i

allmänhet är fotograferad som en dekoration, bakgrund eller scen, som på en teater.

Modets scen har ett tema där en idé eller ett ord bytes ut genom exempel och analogiska

j 9  Redan i stockholmstidningen Konst och Nyhets Magasin för Medborgare af alla Klasser, förekommande i Finland
åren 1818-1822, kan man se en vanlig pose: modellen står med tyngden på ena foten i en kontrapostoställning, som
skjuter fram höften och mellersta kroppen och far till stånd en bågformad linje. Händerna är uppresta och böjda t.e.x.
framför höften. I kvinnans händer finns ofta rekvisita. Salo, 2001b, 13-14, 16.
Egen kommentar: Denna pose är vanlig ännu i dagens skyltdockor.
40 Devlin, 113
41  Harrison, 21
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serier. 42 Detta bakgrunds- och teatertänkande kan man se starkt ännu under Petrelius

verksamma tid.

Alexander Liberman har lyft fram att fotografiet kan tänkas vara ett

"folkets opium" och modefotografiet dess underhållande genre, som i ett ögonblick kan

förändra våra visioner och förflytta oss till en trevligare existens. Modefotografiet skall

förföra och få beskådaren intresserad och förflytta henne/honom till en värld av

illusioner - det är det här som är modefotografiets makt. Fotografiet är ett medium för

tjuvtittare med ett inbyggt psykologiskt behov av att lovsjunga kvinnlig och manlig

skönhet. Erotisk stimulering har traditionellt tillhört kvinnans roll, men man kan dock

säga att ett bra modefotografi visualiserar livet och respekterar människan och

kvinnan. 43 Under 2000-talet har det flitigt debatterats i media om erotiseringen av

modefotografier samt likheten med pornografiska fotografier.

Bildens kommersialism har vissa villkor. Modefotografiet är "syndigt", har

Nancy Hall-Duncan påstått, därför att det ej produceras av kärlek till konsten utan för att

bringa pengar, och kränker därför den fotografiska och konstnärliga friheten. Få mode-

fotografer vet hur hans/hennes arbete sist slutligen ter sig på tidningens sidor. 44 Här kan

man konstatera att en "riktig" konstnär sällan har en total frihet angående sina verk.

Modedesignern har sitt intresse för att få sina skapelser fram på ett visst sätt och mode-

journalisten kan ha sina egna åsikter. Ämnet kan vara givet på förhand, modellerna

valda och fotograferingsplatsen fastslagen. Ett modefotografi är mer eller mindre ett

resultat av ett grupparbete. Enligt Martin Harrison var modefotograferna betydande

auktoriteter på 1 960-talet, efter det försvagades deras makt. 45 Denna maktsak kan man

förstås diskutera men i stycket 4. 1 . kommer det här påståendet fram igen.

Fastän en modebild skall sälja någonting har ledande modefotografer i

allmänhet påstått att de gått på djupet. En av pionjärerna inom fotografiforskningen,

Susan Sontag, har sagt: "The greatest fashion photography is more than the

photography of fashion" och "More and more fashion is fashion photography".

Fotografen Irving Penn har sagt att han alltid ansåg att han sålde drömmar - inte kläder. I

42 Roland Barthes är känd för sina forskningar inom konsumtionskulturen. Harrison, 14.
43  Liberman skriver år 1979 att modefotografiet trots allt har haft en stor roll inom kvinnans emancipation. Genom hela
den visuella historien har kvinnan symboliserat kärlek och sex, och traditionen fortsätter inom modefotograferingen.
Liberman, 7, 17, 20, 23
44 Hall-Duncan, 10, 13
45  Förutom fotografen och modellerna kan till gruppen höra modejournalister, en frisör och makeupartist, olika
assistenter och en reklambyrås art director. Harrison, 15, 16, 18, 112
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Storbritannien konstaterades på 1960-talet att tidningen sålde bättre genom att erbjuda

visuella drömmar än att visa gatumodet som kunde köpas till ett vettigt pris. 46

Fotografen Robert Farber har år 1981 påstått att modefotografi gör intrång

på konstens område som inget annat kommersiellt medium och kan ibland nå en konst-

närlig status. Det är en form av kreativt spel där färg, ljus, form, vävnad, linje och

människans närvaro blandas till en sensuell skönhet. Enligt Alexander Liberman kunde

man definiera en god modefotograf med att hon/han först och främst bör vara en god

fotograf. Fotografen skall kunna fånga det naturliga och sanna och ha ett snabbt öga, en

kvick intelligens samt kunna fånga erotiskhet. Fotograferna specialiserar sig ofta, utan

att de alltid själv märker det, på sina egna starka sidor. Det finns minnesvärda och eviga

modebilder. 47 Fotografiet är i allmänhet ett anonymt medium, men ett visst sätt att se

på saker länkas samman med ett visst namn. De stora namnen har övervunnit svårig-

heter; de har inte gett efter i sina personliga visioner och att frambringa en unik person-

lig stil. Mången fotograf har med hjälp av modefotografering stött sina okommersiella

arbeten, men å andra sidan har intressanta modefotografer berikat sina modefotografier

med inslag av stilar från sina okommersiella arbeten. 48

Fotografen William Klein har sagt "Fashion magazines were our art

magazines”. 49 Modefotografiet verkar på gränsen mellan konst och kommersialism. Då

ett modefotografi visas helt skild från sin ursprungliga kontext får det lättare en helt ny

betydelse. När det visas på en vit vägg som ett konstfotografi, blir det ett lösryckt objekt,

som det aldrig varit menad att vara. Från och med 1970-talet började modebilder

förekomma även i böcker och på konstgalleriernas väggar. 50 Under 1990- och 2000-

talen har tanken att kommersiella fotografier kan anses vara självständiga konstverk

blivit allmän - särskilt då fotografierna kan skådas på ett museum.

46 Harrison, 7, 14, 18. Det sista påståendet har Susan Sontag skrivit 1978.
47  Alexander Liberman har ansett (före 1981) att modefotografi inte är konst därför att så mycket är givet, men att det är
intressant att se hur fotografen far ett personlig grepp av någonting där så mycket är givet på förhand. Farber, 14, 23, 27
48  Fotografering är en dyr och tidsödande process; teknisk utrustning och filmen kostar, liksom studion med personal.
Liberman, 18, 19
49 Livingstone, 265
50  Harrison, 10, 14, 270
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1.4. Modebildens förhållande till den kulturella kontexten

1.4.1. Det finska samhället och konsumtionen på 1960-talet

Inom befolkningsstrukturen var förändringen i Finland av det snabbaste slaget i Europa.
51 Landet urbaniserades snabbt. När det i vinterkrigets Finland bodde 27 % av befolk-

ningen i städerna, var andelen år 1960 38 % och 1970 majoriteten 50,5 %. Sverige fick

sammanlagt ca 300.000 invandrare från Finland under dessa år.51 52 De efter kriget födda

stora årskullarna var unga på 1960-talet. Under mitten av 1960-talet fanns nästan en

halv miljon 15-29-åringar - nästan två gånger fler än i början på seklet. I slutet av 1960-

talet fanns det exceptionellt många unga vuxna 20-24-åringar. 53

Minna Sarantola-Weiss påpekar att 1960- och 1970-talen var enligt

historikern Fernand Braudel en tid då också samtiden uppfattade att något slutgiltigt

förändrades i vardagslivet. Den här tiden utgör slutpunkten på den epok som historikern

Eric Hobsbawn har kallat för guldåldern. Den inleddes efter andra världskriget och tog

slut i och med oljekrisen och den efterföljande recessionen som i Finland kulminerade

åren 1975-1977. Guldåldern präglades av en ekonomisk tillväxt och en teknologisk

utveckling som hade en omvälvande inverkan på vardagslivet. I Finland kulminerade

processen under andra hälften av 1960-talet och i början av 1970-talet. Efter denna

brytningspunkt levde den stora majoriteten av befolkningen i städer och den indivi-

dualistiska världsbilden blev dominerande. Ett mjukare samhälle uppstod där folket blev

sundare och hade mera fritid. I svensk sociologisk forskning benämns fenomenet som

klassresan. 1960-talets Finland var ett samhälle av klassresenärer där förändringar i

boendeform, klädsel, matvanor och språk ägde rum. Man flyttade från landsbygden till

staden, man ville inte längre tala dialekt och tillägnade sig nya konsumtionsvanor.

Moderniteten var den nya medborgerliga dygden som man kunde förverkliga genom att

tillägna sig en modern livsstil. 54

På 1 960-talet talade man mycket om förändringar. Samhällets struktur-

omvandling var en del av vardagen. Kravet på förändring var inte enbart ett krav på

51  Kopisto, 105
52 Törmä, 144
53  Men vi skall minnas att vid sekelskiftet var befolkningens ålder i snitt mycket lägre. Aapola & Kaarninen, 425
54  Sarantola-Weiss påpekar att konsumtion är en kreativ identitetsprocess och består inte enbart av ekonomiska beslut.
Sarantola-Weiss, Hnfvudstadsbladet 25.4.2004
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samhället utan även på individen - individens förmåga att anpassa sig hade högt värde.
55 Inkomstklyftan till Västeuropa knappades in och det skandinaviska välfärds-samhället

nådde Finland i början av 1970-talet.55 56 Semestertiden förlängdes till fyra veckor. Lagen

om femdagars arbetsvecka godkändes år 1965 och den togs i bruk gradvis. Turismen

och konsumtionen av kulturprodukter ökade. 57

1960-talet var teknologiens och informationens decennium med stora

framgångsrika projekt - erövringen av rymden var ett sådant. Via den nya teknologin

uppfanns saker av plast, nya hushållsmaskiner, kylskåp, frys, televisionsapparater,

tvättmaskiner och västerländska personbilar. Framtidsboomens stora tidevarv var slutet

av 1960-talet och början av 1970-talet. Ett exempel på en finsk framtidsprodukt var

Futuro-huset, vars form liknar en fantasifull rymdmaskin. 58 Ytliga kulturella fenomen

såsom mode och tekniska innovationer slog snabbt igenom. Musik hördes varstans.

Radion var på i hemmen och på arbetsplatserna, hotellen och varuhusen fick

kommersiell bakgrundsmusik. 59

Efter kriget hade man så småningom accepterat avbetalning på anskaff-

ning av viktiga hushållsmaskiner, t.ex. symaskinen. På 1 950-talet ansågs sparandet och

planeringen av ekonomin vara idealet både för samhället och individen, men på 1 960-

talet var avbetalning ej längre synonymt till att köpa på skuld. Ej heller var sparandet

längre ett föredöme, utan nu talades det om ekonomisk tillväxt och konsumeringen som

dess motor. Av producenterna krävdes aktiv reklam och information. Tidevarvets nya

affärsmodell var självbetjäningen. Från och med år 1965 fick man i självbetjänings-

butiken sälja även annat än livsmedel och utvecklingen av marketaffären började nu ta

form. Att titta på saker utan köptvång blev en viktig del av konsumeringen, köp-

beteendet ändrade drastiskt från tidigare. Kunden fick direkt kontakt med produkten -

man fick nu röra produkten utan försäljarens mellanhand, man kunde jämföra priser och

ändra sin åsikt utan den sociala kontrollen från försäljaren och andra köande kunder.

Konsumenten valde själv att leta, samla och välja produkter. I stället för försäljarens

argumentering påverkade nu reklamen konsumentens val. Konsumeringen blev en ny

55  Sarantola-Weiss, 299
Världsekonomins tillväxt har sedan 1970-talet varit hälften av guldålderns tillväxt. Hjerppe, 97

57  Heinonen, 119
58  Suominen, 62, 74-75
59  Kurkela, 220, 239
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upplevelse. 60 Även konsumentpolitiken organiserades. Konsumentrådgivningen och

Kuluttajat - Konsumenterna r.y. grundades 1965. Senare under 1970-talet stärktes

vänsterns kritik emot kommersialism och reklam. 61 Inrikeshandeln hade centraliserats

på grund av ransoneringen. De fyra stora centralaffårerna SOK, OTK, Kesko och Tuko

behärskade marknaden och dikterade villkoren. Som ett synligt bevis på välfärd var att

man hade övergått till det nya penningvärdet av marken 1963. 62

Själva produkten var ej längre huvudsaken i 1960-talets reklam, utan den

image och stämning reklamen skapade för produkten. Begrepp som marknadsförings-

segmentering och kännedom om mottagarens värderingar lanserades. 63 Ungdomarna

blev en egen ny målgrupp inom marknadsföringen på 1 960-talet. De ungas modemed-

vetenhet och utvidgade konsumtionsvanor utnyttjades inom reklamen. Ungdoms-

kulturens modeller och stilar tillägnades via television, film och populärmusik. Man

talade om Coca-Cola-kulturen, en urban livsstil som spritts från USA. Under mitten av

1960-talet slog populärmusiken slutligen igenom även i Finland i och med gruppen

Beatles enorma popularitet. Studentradikalismen blev starkare. Under slutet av decen-

niet började de unga att öppet ifrågasätta auktoriteter, tankemodeller och vanor i

samhället. 64 Ungdomar upplevde en stor förändring i sättet att se på sin kropp. Det

tillsammans med e-pillret fick till stånd ett fenomen som man började kalla den sexuella

revolutionen. Att tala om sex var inte längre tabu. Hela kulturen sexualiserades och man

vågade överhuvudtaget uttala sig på ett friare sätt. 6566 

Modellerna i reklamen representerade ofta den alltmer förmögnare

medelklassen som hade råd till annat än basvarorna. En ny kvinnotyp såg dagens ljus.

Då ännu under decenniets början kvinnan vanligtvis skildras i rollen som husmor, var

hon under slutet av decenniet allt oftare en ung och modigt framträdande äventyrerska.
66 En av ölreklamens målgrupper var husmödrarna. Alkoholreklamens nya direktiv

godkändes 1960 och förmildrades 1969, då mellanölet fick börja säljas i matbutikerna.

60  Den första butiken med självbetjäning öppnades i Uleåborg år 1948. Kesko började en målinriktad utveckling av
dessa butiker på 1950-talet. Sarantola-Weiss, 299, 304
61  Konsumenterna r.y:s uppgift var att trygga konsumentens roll gentemot industrin och detaljhandeln. Heinonen, 133
62  Inom reklamen syntes det här på två sätt; skyltfönstrens betydelse minskade till obefintlighet och centralaffarerna
grundade egna reklambyråer. Törmä, 144
63 Kortti, 199
64 Med urbaniseringen kom konsumtionen av mode, skönhetsprodukter, populärmusik, cigaretter samt dans- och
biografkulturen. Heinonen, 1 13, 114, 116, 1 19, 121
65  Relander, 161
66  Heinonen, 130
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En perfekt husmor hade alltid öl att bjuda och kvinnan drack också själv öl - ”det finns

ju så litet kalorier i ölet.” 67 Tobaksrökning var en viktig social symbol för kvinnan som

ville visa att hon skilj de sig från föregående generationers kvinnor. 68

Ett finskt särdrag som skilde oss från övriga Europa var kvinnornas stora

antal som gjorde avlönat arbete. På 1960-talet ökade inom arbetslivet de kvinnor som

hade familj. Det var speciellt servicefaktorn, såsom detaljhandeln, som sysselsatte

kvinnorna. 69 Hela 1960-talet t.o.m. de politiskt och ekonomiskt svåra åren 1973-1974

var i hela den industriella världen ett mytiskt och radikalt decennium som öppnade

möjligheter även för kvinnan och feministrörelsen. Kvinnornas mängd inom arbetslivet

ökade, de fick politisk makt och kämpade för rätten till preventivmedel och abort. Men

denna förändring var inte lika snabb i Finland som i de andra nordiska länderna och

sättet att se på könsidentiteten var motstridig inom samhället. De traditionella åsikterna

levde kvar jämsides. 70

Diskussionerna under 1 960-talet lyfte fram flera frågor som sedermera har

grundligt förändrat det finska samhället: stärkandet av kvinnans roll, socialskyddet och

arbetsindelningen inom familjen. De radikala beteendemönstren såsom frigjord sex och

alkoholförtäring har sedermera fördömts. 71 Men man brukar säga att 1960-talet var det

glada, ungdomliga och fria decenniet. 72

1.4.2. Konfektion och mode i Finland under 1960-talet

1950-talet var de förnämliga modesalongernas tid. Ägarna åkte regelbundet till Paris

samt andra modecentra för att snappa upp idéer och köpa de finaste tygerna direkt av

europeiska producenter. 73

Användningen av konfektionskläder blev allmänt speciellt under 1960-

talet. Först visade de unga sitt intresse, följande konsumentgrupp var medelklassen.

Modevisningarna spelade en viktig roll och huvuddelen av produkterna var inhemska. I

67  Soikkeli 158, 162-163
68  Kortti, 1 82
69 Kvinnornas andel av den arbetsföra befolkningen hade vuxit till 40 procent redan före andra världskriget. Heinonen,
Konttinen, 133
70  Julkunen, 180
71  Kurkela, 243
72  Kopisto, 105
73  Kopisto, 89-90. "Créme de la créme” benämndes salongsmodet på 1950-talet.
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början var konfektionskläder i snitt dyrare än kläder beställda av en sömmerska, men

billigare än kläder sydda hos städernas sömmerskor eller i ateljeer. 74 Det var få som

längre ville spendera sin tid på flera provningar i ateljéerna. Småbutiker föddes men

flera av dem dök snabbt under i den svåra konkurrensen. Från denna tid härstammar

även ungdomsavdelningarna, där uppköpen gjordes ackompanjerade till högljudd

popmusik. Det billiga priset var senare avgörande när engångskulturen fick fotfäste. 75

Det industriella plagget blev så småningom en symbol för en urban livsstil.

En mera viktig faktor än den ekonomiska var den att hemmagjorda kläder ansågs

omoderna. Till ett konfektionsplagg anknöts ideal som ungdomlig, slank, lättskött,

vacker och attraktiv. Unga kvinnors klädsel som underströk attraktion och kvinnlighet

var viktig då man visade upp sig. Kvinnans yttre berättade om hennes status, familjens

position samt även de personliga karaktärsdragen. Aikasalo har i sin studie lyft fram

svenskan Maja Jacobsen slutsats att den slutliga förändringen inom klädseln kom under

det oroliga året 1968. Efter detta skulle kläderna vara enkla, praktiska och bekväma.

Elegans och god smak var helt åsidosatta för de hörde till teman, som var en del av det

elitistiska och borgerliga samhället, mot vilket man nu protesterade. 76

En annan drastisk förändring inom klädsel på 1 960-talet var att konst-

fibertygerna blev allmänna. Crimplene jersey var det modernaste och lättskötta

materialet i början av decenniet. 77  Elastan-, spandex- och lycrafibrerna gjorde att sport-

och underkläderna kändes sköna. 78

1950-talets mode hade starkt skiljt på kvinnans och mannens klädsel, men

1960-talets internationella mode förespråkade långt hår för män och figuråtsmitande

kläder medan kvinnan blev mera androgyn. Hon blev en barnslig, könslös men ändå

sexig flickkvinna med stora svartmålade bambiögon. Med en högt tuperad hårmodell

såg huvudet större ut och kroppen blev i proportion slankare. Under andra halvan av

1960-talet fick även kvinnans hår fladdra fritt i vinden. En estetisk förenkling ägde rum.

74 Aikasalo, 199-200
75  Kopisto, 116-117
76  Maja Jacobsen har studerat traditioner inom ekipering.
Till stadskulturen hörde mode, folkhav, mängder av butiker och produkter, men det fanns orsak att misstycka om
konsumering kändes viktigt. Om man ville ha någonting som inte var alldeles nödvändigt skulle man analysera de egna
behoven och tvinga sig till självkontroll, skrev tidningen Kotiliesi. Aikasalo, 23 1 , 25 1 , 258
77  Aikasalo, 160
78  Kopisto, 144
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Decenniets tältklänningar liknade småflickornas klänningar. De nya kläderna skulle vara

ungdomliga, roliga och respektlösa oberoende på dess bärares ålder. 79

Ännu under 1960-talets början var det tyst på den finska modefronten.

Chanel-dräkterna var populära, håret var tuperat och kunde ha ”bollar” sammanhållna

av hårlack. Minikjolen kom i mitten av 1960-talet och med den kom strumpbyxorna,

som sedan största delen av kvinnorna tog i bruk under slutet av decenniet. Farmartyget

användes som material i hela familjens kläder. Särskilt ungdomsmodet ändrades i mitten

av 60-talet från den svängande, svartvita Mary Quant-stilen med minikjol till bred-

buntade byxor. Byxorna skulle ha ett brett bälte med stort spänne. Byxor för kvinnor

hade varit fritidsklädsel men under slutet av 1960-talet var en ung kvinna i jeans och t-

skjorta en vanlig syn i stadsvimlet. Nu började ungdomar också visa sina politiska

åsikter och sin sympatisering med fattiga folk via klädseln. Till hippistilen hörde

kaftaner, svajande fållar och scarfar, indianernas hårband och afrikanska influenser i

brokiga färger. 80 Man kunde inte längre skilja på en magisters eller en arbetares

fritidsklädsel. Finland närmade ett klasslöst samhälle. 81

Den så kallade skandinaviska stilen tilltog i Finland under mitten av 1960-

talet. Den påverkades av pop- och opkonsten med sina stora, djärva mönster, klara

färger, en viss grafiskhet och svartvitheten, men linjerna var dock lugnare. Stilen fick en

variabel, Finnish design, som snappade upp intryck av den tydliga, finska arkitekturen

och de funktionella, lineära trämöblerna, de stormönstrade inredningstextilierna och

även den karga naturens färger. Finnish design-sikten var inom konfektion en minima-

liserad stil, 82 och inom vilken Vuokko Nurmesniemi är en av de stora namnen.

Inom textilbranschen representerade de praktiska tygserierna, som passade

både för beklädnad och inredning, ett nytt sätt att tänka. Marimekko var designtextilens

flaggskepp under 1960-talet. 83 Tidningen Liitto skrev 25.4.1964: "Marimekko on

heiluva viiri totunnaisuutta ja vakavamaisuutta vastaan. Se palvelee pukeutumisen

alueella nykyaikaisia naisia, joilla ei ole aikaa juosta ompelijalla. Etenkin naisia, jotka

haluavat unohtaa vaatteensa ja omistautua moniin muihin asioihin, lapsilleen ja

79 Det var nytt var att pop- och filmstjärnor och televisionen så starkt påverkade modet. Lehnert, 56-58
80  Kopisto, 120, 122, 133
81  Heinonen & Konttinen, 140
82  Man påverkades undermedvetet även av Swinging London-sti\en och å andra sidan av de nya, unga haute couture-
konstärerna i Paris, som i sin tur tog intryck av Londons och Amerikas ungdomliga mode. Heikkilä-Rastas, 160
83  Marimekkos kjolar förkortades ovanför knäet 1966 och till full minilängd 1968. Kopisto, 126, 145
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kodilleen sekä elämänuransa ja erilaisiin harrastuksiin. Kuitenkaan he eivät halua

unohtaa esteettisiä arvoja. " 84

Exporten av finska textilier växte ständigt på 1960-talet och var större än

importen under mitten av decenniet. Mängden av textilföretag växte kraftigt, vilket till

största delen berodde på att den svenska textilindustrin flyttade till Finland. Arbets-

kraften var då jämförelsevis lönsammare i Finland. 85 Finlands utrikeshandel under-

lättades då man stiftade frihandelskontrakt med Eftaländerna år 1961 och tull- och

importbegränsningarna avlägsnades gradvis till och med hösten 1967. Textilindustrin

råkade sedan i en allt hårdare konkurrens på hemmamarknaden. 86

1.4.3. Modebilden i finska dam- och modetidningar 1945-1975

På 1950-talet skrevs det om mode som aldrig förr. Den vanlige medborgaren fick

information om klädseletikett även via dagstidningar. 87 Damtidningarna var på 1950-

talet framförallt riktade till stadsbor ur medelklassen. Även kvinnor från arbetarklassen

köpte lösnummer av Eeva och Hopeapeili, fastän deras medsystrar inte just syntes på

dessa spalter.

På 1 960-talet tillhörde damtidningarna inte längre medelklassen utan de

blev alla kvinnors tidningar. Skönhet, komfort, effektivitet och självförtroende var nu

genom tidningsspalterna inom räckhåll för alla kvinnor. Man kan också säga att

kvinnorna inte längre accepterade att bli definierade endast via familjen och männen.

Medelklassens humana värderingar, kulturella hobbyn och vardagens estetik har spritts

till den finska familjen genom kvinnorna. 88 Till de lästa och betittade damtidningarna

på 1960-talet hörde enligt Marjatta Heikkilä-Rastas förutom tidningarna Eeva, Kotiliesi

och Me Naiset även Viuhka, Hopeapeili och Mona-Lisa. I alla dessa tidningar fanns

skilda modereportagen och reklam av mode. De svenska tidningarna Femina och

Damernas Värld hörde också till många kvinnors favoriter. 89

84 Sarje, 48
85  Almay & Lappalainen, 224
86  Det internationella nummersystemet för kvinnor togs i bruk mot slutet av 1960-talets slut, vilket var ett viktigt
framsteg för konsumenten. Kopisto, 131
87  Kopisto, 79
88  Mäkinen, 236-237
89  Heikkilä-Rastas, 159
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Damtidningarna Eeva och Hopeapeili hade grundats då levnadsnivån hade

förbättrats på 1930-talet. Båda meddelade som sitt mål att vara en tidning för en modern

stadskvinna. Modejournalisterna var professionella och instruerade läsarna i klädsel-

etikett. 90 Yhtyneet Kuvalehdet grundade en riktig modetidning efter krigsslutet 1944.

Tidningen Muotikuva innehöll mönster, fotografier av salongsmodets dräkter samt

reportage om salongägarinnornas resor till Paris. Under 1960-talets snabba vändningar

ändrades Muotikuva till Muotisorja, som var en sammansättning av mönster- och

damtidning. Muotisorja innehöll stickmönster, modereportagen, anvisningar för skön-

hetsvård och kutym. År 1945 startade Viuhka, vars stil skulle vara ”pigg, uppmärksam

samt fördomsfri som den moderna kvinnan”. Viuhka sammanslogs med Hopeapeili år

1965. Om Hopeapeili har man sagt att det var en tidning som passade för civiliserade

kvinnor och även för unga flickor. Anna startades 1963 och bjöd på mode och skönhets-

vård, men det viktigaste i innehållet var diskussioner angående kvinnans roll.

Hopeapeili slogs samman med Anna år 1971 . De äldre tidningarna var huvud-

redaktörernas tidningar, stadigvarande modejournalister kom så småningom under

1960-talet och då bestod modesidorna av främst konfektionsmodet. Under det radikala

skedet av 1 960-talet ansågs det opassande att kvinnor, som klassade sig som

intellektuella, läste damtidningar amiat än hos frisören. 91

Mode hade nog fotograferats i färg redan på 1930-talet men färgfotografiet

blev vanligt först efter kriget. Även om teckningarna på tidningarnas omslag var i

färgtryck redan på 1 940-talet, var fotografierna inne i tidningen svartvita med undantag

av någon utländsk bild. Fotografens noggranna arbete kom ej fram i damtidningarnas

tryck på 1950-talet. Dagspressens bilder var tekniskt sett av ännu sämre kvalitet och de

hade också mera teckningar än i damtidningarna. Ritva Koskennurmi-Sivonen lyfter

fram tanken att modeteckningen är behaglig för betraktaren, för hon behöver ej

identifiera sig med modellen utan kan betrakta plagget i sig. Modetecknarens selektiva

och idealiserande teckning lyfter fram modekonstnärens idé och påverkar betraktaren att

se det relevanta. Idealiseringen av modet stör sällan och teckningen visar plagget på ett

90 Kopisto, 37
91  Dagstidningarna skrev om salongsmodet. Av dem var de viktigaste Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Ilta-Sanomat,
Hufvudstadsbladet och Kauppalehti.
År 1952 sammanslogs Kotiliesis mönsterbilaga Sorja, Muotikuva och Kodin Pukimet till en ny tidning Sorjat Pukimet.
År 1973 blev Muotisorja Muoti+Kauneus och skönhetsvård fick allt mera utrymme i tidningen. Koskennurmi-Sivonen,
13-15,84
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elegant sätt. En tecknad figur som är fri från kontext tillåter betraktaren att själv fylla i

det som saknas i bilden. 92

Modetidningarna fick i högre grad färgtryck på 1960-talet, 93 och Muoti-

sorja utvecklades då till Finlands främsta utgivare av modebilder. Produktionen av nya

typer av fantasibilder födde också en helt ny profession, skriptan (fi. kuvaussihteeri), till

vars uppgifter hörde bokning av fotografering och anskaffning av rekvisita. 94

Enligt Merja Salo har man i finska dam- och modetidningar högaktat

kännedom om mode och välkläddhet, men på samma gång förhållit sig kritisk till kon-

sumering av mode, speciellt till de nyckfullaste trenderna. Snarare har man velat få fram

hur läsaren uppnår fördelar och ekonomisk vinst genom att själv sy och handarbeta. 95

2. En inblick i det kommersiella fotografiets historia

2.1. Nyheter i det internationella modefotografiet 1945-1975

Åren efter andra världskriget var Paris ännu fotografms huvustad, där framstående

fotografer bodde och verkade. Under perioden från 1930-talet och in på 1960-talet

utvecklades det svartvita fotografiet. Det gjordes tekniska framsteg som förenklade

arbetet; efter 1945 kom blixtlampan, teleobjektivet, ljuskänsligare film (upp till 1000

ASA). Uppfinnandet av småbildskameran medförde att fotograferna kunde röra sig

också utomhus och denna kameratyp blev enormt populär. 96 Man tog reklam- och

modefotografi på allvar och visuella experiment utfördes med en sidoblick på de seriösa

konstformerna. 97  Kanske den mest kända av konstfotograferna, som även inspirerade

modefotografer, var Henri Cartier-Bresson. 98

1950-talet var början på en ny era. Decenniets kvinna fotograferades ofta

ensam som ett fullständigt konstverk, sval och elegant. Bra exempel är Irving Penns

92 För en del salongsdräkter var det till materialets fordel att visas upp genom en teckning. Fotografiet är skonlös mot
t. ex. taftets veck. Koskennurmi-Sivonen, 15, 38, 45, 90
93 Kopisto, 126
94 På 1950-talet hade tidningen Sorja publicerat endast tecknade modebilder. Almay & Lappalainen, 214
95  Salo, 2001b, 13
96 Tellgren, 13, 65
97  Liberman, 8
98  Livingstone, 274
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samt Richard Avedons fotografier av den tidens stjärnmannekänger. Dessa fotografier är

kanoniserade modefotografier och även hela fotohistoriens milstolpar. 99

Man minns Irving Penns bilder för sin tidlöshet - de hade ett närvarande i

nuet. Han var intresserad av nutidskonst och i hans fotografi syntes särskilt influnser av

precisionismen, en amerikansk riktning med betoning på skärpa, förenkling av former

och geometrisk precision. 100 Penns luxuösa stil hade en naturlig elegans. Enkelhet

nåddes genom framåtsträckta poser samt ett naturligt ljus och han använde det svartvita

fotografiets estetik med en säker hand. 101

Richard Avedon var den andra centrala fotografen som åstadkom nya

förstummande effekter. Avedons stil var sofistikerad och sorglös på 1950-talet. Så

småningom gav han upp det softade naturliga ljuset och utformade i stället studio-

formatet som blev Avedons signatur; modellen sprang, hoppade och fnissade framför en

vit bakgrund. I sina modefotografier visade Avedon upp en stor variation av olika

tekniker och idéer som han uppfunnit och som han lika snabbt övergav, som om de vore

föregående månads stil eller tema. Avedon centraliserade sitt kreativa tankesätt på en

flickmodell i taget. Modellerna var en sorts skådespelerskor, det var inte endast fråga

om en modelook utan även om dialog med känslor mellan modellen och betraktaren. 102

William Klein gjorde flera tekniska innovationer inom modefotografiet under

1950-talets andra hälft. Klein introducerade bland annat bredvinkel, flera framkallningar

i samma bild och modeller omringade av en aura av virvlande ljusstrålar. I hans mode-

fotografier reflekteras även ett ökat intresse för film. 103

En annan nyhet var Art Kanes skarpt avgränsade fotografi, som var knäppt år

1962. Det var taget i en låg vinkel och gav ett intryck av att modellen flyger ut i rymden.

Den statiska modellen frigörs in i en trans och ett tyngdlöst rum - ett rum man kan se

som en av symbolerna för 1960-talet. Musikalen West Side Story hade påverkat Kanes

bilder. Extremiternas geometri återspeglas i dansfotografm. 104 Det ögonblick som ögat

99 Lehnert, 45
100  Devlin, 134, 136-137
101  Penn hade verkat som målare före han blev fotograf. Hall-Duncan, 144, 147, 154
102  Hall-Duncan, 136, 139, 140, 142
103  Modefotograferna hade alltid rört sig mellan städerna London, Paris och New York, vilket betydde att teknik och
idéer snabbt utbyttes, dessutom kunde man ju följa med modetidningar. Harrison, 98, 104, 110
104  Musikalen West Side Story uppfördes första gången 1957. Harrison, 124, 147
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inte kan märka hade fästs på pappret. Kroppen som rör sig på ett oväntat sätt hade

avslöjat modellens mest intensiva ögonblick av existens. 105

1960-talets nya konstnärliga fotograferingsstil var en eklektisk stil av nya

intryck, trender och visuella experiment från världsomfattande imager till op- och pop-

konsten, samt en attraktion för kitsch och "high camp". Hela mode- och konstvärlden

smalt samman till ett enda sökande efter publicitet. 106 Speciellt modefotograferna

bidrog till intrycket att London var 1960-talets centrum. "Swinging London" kallades

ungdomsrebellernas livsstil. 107 Masskulturens invasion och klasslösa konstobjekt kan

spåras i Baileys fotografier, som hade influerats av Andy Warhol. Hans image

påverkades av 60-talets popkultur och berodde på hans levnadssätt och personerna i

hans modebilder, inte så mycket på hans fotografiska uttryckssätt. 108 En kristallisering

av myten var Michelangelo Antonionis film Blow-Up från år 1 966 som i stora drag

grundade på Baileys liv. Filmen visade en ung modefotografs hektiska liv med vilda

fester och tagningssessionerna med sexuella undertoner.

Sexualitet var ett av de element som förändrade modefotografin på 1960-

talet, något som syntes i Helmut Newtons fotografier. I hans modereportagen kan spåras

element av drama, snabba våldshandlingar och otäck humor. Stilen var anarkistisk men

på ett kreativt sätt. 109 Newton införde även paparazziernas fotograferingsstilar i sin

modefotografering. 110

Omkring 1968 minskade reklamen internationellt sett i och med den

ekonomiska ostadigheten och man kunde inte sälja ”vad som helst” åt de kvinnliga

konsumenterna. 1 960-talet var enligt Nancy Hall-Duncan en tid då modefotografi

producerades av många men styrdes av några fotografer. 1 1 1

1970-talet hämtade med sig mera realism. I bilderna kunde spåras

ögonblickets intensiva närvaro och en känsla av att man följer med nyheter. En del

fotografer tog bilder som var kopplade till sexuella fantasier, man talade om "porno-

chic". En av de betydelsefulla förändringarna på 1970-talet var de kvinnliga fotogra-

'05 Liberman, 20
106  Med en liten småbildskamera knäppte man lika ofta mode på en liten gata som på en exotisk plats. Devlin, 140
Kommentar av Martin Harrison; ännu 1962-63 fotograferade de stora fotograferna haute couture -dräkter men efter det
fotograferades annan sorts mode. Koskennurmi-Sivonen, 147
107  Hall-Duncan, 158
108  Harrison, 214,218
109  Devlin, 142
1 10  Harrison, 1 1 1
111  Hall-Duncan, 183
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fernas stora antal och deras inflytelse på vilket sätt kvinnorna såg på varandra och sig

själva samt kvinnans roll i samhället. De ville inte erotisera kvinnan som till exempel

Helmut Newton och Guy Bourdin gjorde. De kvinnliga fotografernas produktion

betonade en sensualitet och bilderna var mera stämningsfulla. 112

2.2. Den svenska traditionen; Ateljé Uggla och Rolf Winqvist

På 1950-talet sändes information ut genom stillbilder och tiden har kallats för foto-

journalismens guldålder. Fotojournalismens estetik byggde löst på dokumentär-

fotografiets ideal, där den svartvita bilden stod som ett objektivt dokument. En av

riktningarna som utvecklades under 1930-1950 -talen var ”det humanistiska fotografiet"

(la photographie humaniste), där människan står i centrum, en annan riktning kallades

för ren fotografi (la photographie pure), bilder som visade motsatser till de arrangerade

bilderna. Dessa svartvita fotografier visade livet på caféerna och gatan, och blev eviga

symboler för Paris. 113

Rolf Winqvist (1920-1968) var under 1940- och 1950-talen den

internationellt mest kände svenska fotografen vid sidan av K.W.Gullers. Han blev

chefsfotograf på Ateljé Uggla i Stockholm 1939 och var där verksam ända till sin död

1968. Winqvist var en pedant mörkrumskonstnär med superb teknik. 114

Man kan säga att svenskt foto slog igenom utomlands med Winqvist. Han

var en av de första svenska modefotograferna och var med på internationella topplistor

inom fotovärlden. Det var i hans studio som kärnan till ”Tio fotografer” började växa

fram. Denna kooperativa grupp har spelat en central roll i den svenska moderna foto-

epoken. 115 På 1950-talet hade flera svenska fotografer inom gruppen ”Tio fotografer”

kontakt till fenomenerna i modefotografins historia, New York-skolans Richard Avedon

samt Paris-skolans Irving Penn.

Winqvist ansågs vara en gammalmodig piktorialist. Han fotograferade

tidens kändisar och överklass och hans huvudsakliga inkomstkälla var porträtten, som

han fortsatte med in på 1960-talet. Hans berömda knivskarpa ljussättning lyfte fram

112  Devlin, 142-145
113  Fotojournalismen utvecklades under 1930-talet. Tellgren, 135, 151-152
1 14  Man räknar med att Winqvist under sin karriär tog ungefar 40.000 porträtt. Han var en av landets ledande reklam-
och modefotografer, men främst känd som porträttfotograf och kvinnoskildrare med porträtt i milt ljus med lätt
softskimmer. Kungsbacka tidning 28. 12. 1 989
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karaktärsdrag eller döljde rynkor. Ingen av Winqvist elever tog helt efter hans stil,

skriver den svenska konsthistorikern Anna Tellgren. Han var en tyst lärare som lät sina

elever var i fred samtidigt som de såg mästaren i arbete. Av honom lärde sig mode-

fotograferna att se detaljer och få in en materialkänsla i bilden.115 116

Själva undervisningen var förlagd till ljusbordet i negativregistreringen.

De som under åren arbetat som elever och assistenter på Ateljé Uggla kunde under några

minuter varje morgon ställa frågor om föregående dags tagningar. Vid mode- och

reklamtagningar fick assistenterna studera mästarens teknik och vid ett fåtal tillfallen

gav han bildkritik. Winqvists arbeten kunde kollas upp i skyltskåpen på Kungsgatan 18.

Där var ofta något nytt att se; ett speciellt kopieringsförfarande, en ny papperskvalitet,

en serie med ny optik, ny sorts belysning. 1 17

Liksom Max Petrelius ville ambitiösa unga svenska fotografer gå i lära hos

ljusets mästare. Man såg honom sällan och då bakom rökmolnet från cigarrcigaretten. 118

Museiintendenten Leif Wigh har påpekat att det var farre uppdrag för svenska mode-

fotografer på 1960-talet i jämförelse med 1950-talet, som var en viktig period och som

man kan kalla en guldålder inom svenskt fotografi. 119

2.3. Det finska modefotografiet före 1975

Genom modefotografier kan man följa med förutom modet även förändringarna inom

själva fotografiets trender och stilar. Enligt Merja Salo kan man inom finskt mode-

fotografi inte se spår av piktorialismen med dess favorisering av mjuka drag. 1920-40 -

talens modebilder hade en stark skärpa och saklighet och en dramatisk studiobelysning

var vanlig. På 1930-talet skapades glamour i bilderna genom att belysa plaggen drama-

tiskt i ateljén på ett skulpturalt sätt. Redan på 1930-talet fotograferades mode utomhus

för att visa kläderna i rätt miljö. Efter krigstiden kan man spåra en ny sorts strävan efter

livlighet; det kom nya poser med svängningar, hopp och andra starka rörelser. Även

115  Ateljé Uggla var beläget på Kungsgatan. Stockholmstidningen 23.6.1982
116  Denna mest kända svenska fotografgrupp bildades som ett frilanskollektiv 10.9.1958 i Stockholm. Tellgren, 70-72,
74, 105, 254. Om piktorialism se fotnot 120.
117  Enligt Rune Hassnar var Winqvist inte intresserad av andra människor. Hassnar, 14, 20
118  Under de feta åren jobbade ett tjugotal personer inklusive kontorsfolk på Ateljé Uggla. Dagens Nyheter 31 .12.1992
1 19  Leif Wigh, fotointendent på Moderna Muséet, hade hört att Rolf Winqvist arbetade långsamt. Hans assistenter fick
inte alltid vara med då ljus arrangerades, han kunde ha sina hemligheter. Wigh muntlig information 14.4.2004
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1950-talets mode var som gjort för dessa poser, då det behövdes en stark rörelse för att

få den klockade kjolen att veckla ut sig och dess mönster att synas i sin helhet. 120

Under 1940- ja 1950 -talen kom enligt Koskennurmi-Sivonen modets

glamour till sin rätta särskilt i tidningarna Muotikuva och Eeva. Den vanligaste miljön

för mannekängen var modedesignerns hem, salongen eller en restaurang. Ett stiligt hem

tolkades som dräktens förmodade sociala miljö och salongen representerade en reser-

verad värdighet som passade dräkterna. En kakelugn var en passlig bakgrund, den

representerade också värme och hemtrevnad. En annan ofta använd symbol var den

praktiska "haute couture"-salongens stol. Fotografierna tagna i studion saknade oftast

rekvisita, den sociala kontexten hade suddats ut som i en modeteckning. Någon speciell

berättelse fanns inte i bilderna. De utomhus tagna fotografierna var ännu få. 121122 

Modefotograferingen var länge endast en av många yrkesgrenar inom

verksamheten, men fotograferna kunde så småningom specialisera sig på modet; det

gjorde Tuovi Nousiainen på 1950-talet samt Antti Taskinen och Max Petrelius under

1960-talets början. Modefotografering kunde vara en del av pressfotografens vardag, så

var det för Kristian Runeberg och den finska politikens veteranfotograf Kalle Kultala.
122 Mera om 1950-talets finländska modefotografer i bilaga 3.

På 1 960-talet påverkade de internationella modetidningarna tydligt på det

finska fotografiet, påstår Seija Sartti. Max Petrelius var en som behärskade den nya

stilen. 123 Andra modefotografer var Pirjo Fagerström, av de kändaste C.G.Hagström

och Kaj G. Lindholm. 124 Jouko Könönen är känd för sitt grafiska fotografi som hör ihop

med det estetiska modet under 1960-talets slut. 125

120  Under sekelskiftet 1900 härskade piktorialismen, en internationell stil som prioriterade målerisk mjukhet och
atmosfärer av dimma och regn. Salo, 2001b, 15
Enligt Merja Salo var den första professionella modefotografen i Finland Emmi Heldt-Fock, som fotograferade bland
annat för Silo och Kestilä i Åbo under 1920-30 -talen. Den första finländska toppmodellen var Nora Mäkinen på 1930-
50 -talen. Suomen Trikoo i Tammerfors lät fotografera sina baddräkter i strandlandskap och skiddräktema i snö. Salo,
2005
121  Under 1940-1950 -talen har fotografierna för Riitta Immonens salongsmode tagits antingen i salongen, i en
hemmiljö, under modevisningen eller i presidentslottet. Koskennurmi-Sivonen, 146-147
122  Salo, 2001b, 15
Från och med 1950-talet arbetade många pressfotografer också som modefotografer, t.ex. Seppo Saves, Caj Bremer,
Timo Kirves, Kristian Runeberg, C. G Hagström, som gärna fotograferade kläder utomhus. Salo, 2005
123  Han skolade upp flera modefotografer, bland annat Ulla Finnilä. Koskennurmi-Sivonen, 45
124  Sartti, 65, 67, 68
125  Salo, 2001a, 46
Egen kommentar: Ragnar Damström har fotograferat de flesta modebilderna för tidningen Samarbete (Yhteishyvä)
under åren 1968 och 1969. En liten del av fotografierna är i färg och cirka hälften är tagna utomhus.
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Enligt Merja Salo hade fotojournalismen sin säsong i Finland på 1950-

1960 -talen. Man kan också i modefotografierna se en förkärlek till riktiga omgivningar

och vyer, rörelse och agerande. Av modebilderna sattes ihop berättelser som påminde

om bildreportagen med olika händelseförlopp. De kända misserna byttes ut mot vanliga

modeller. 126 Också Sirkka Kopisto skriver att sättet att fotografera ändrades på 1960-

talet. I stället för de tidigare stillastående poseringarna ombad fotograferna modellerna

att hoppa, springa och dansa. Genom att fotografera på olika platser sökte man få

fräscha, pigga och fartfyllda modebilder. Modellerna poserade i stadsvimlet eller sprang

barfota genom naturen. 127

Fotografier av underkläder publicerades först på 1960-talet. Den största

delen av Kotiliesis ekiperingsannonser var då reklam av underkläder och strumpor.

Bilderna var mycket avslöjande, inget liknande fanns i herrtidningarna. 128 Dessa bilder

prövade sexualitetens gränser under 1960-70 -talen. På 1970-talet förekom politiskt

engagerade bilder, även tobaksrökande och alkoholbruk antyddes.

En annat särdrag i det finska modefotografiet sedan 1950-talet var bilderna

tagna ute i naturen. Speciellt kända är företagen Marimekkos och Vuokkos bilder, där

mode förknippas med design och finskhet. 129 Enligt forskaren och bildkonstnären

Kimmo Sarje har fotograferingen av Marimekko-kläderna och -tygerna ända från första

början av 1950-talet representerat det främsta ledet inom finsk mode- och produkt-

fotografering. Utgångspunkten var en fartfylld ställning eller en överraskande stads- och

arkitekturmiljö. Marimekko har ofta fotograferats i naturmiljöer, fastän arrangemangen

kunde bli komiska eller absurda. För fotograferingen och utställningen av den finska

designen var utnyttjandet av naturen en självklarhet ända sedan 1950-talet. 130

Fotografen Seppo Saves minns då han arbetade för Marimekko:

"Aloittaessani muodin kanssa pulaamisen 60-luvulla, studio oliyleensä täyrmä

rekvisiittahenkilöstöä; työnantajan asiantuntijoita, jotka olivat kimnittämässä

nuppineulojaan vaatteen vähäisimpiinkin ryppyihin. Maria tehtiin toisella tavalla,

ulkosalla, eikä kuvauspaikalla ollut kuin mallit ja minä. Näin kuvien henki syntyi

126  Salo, 2001b, 15.
”Erkki J. Manninen uppmanade modellerna att hoppa framför kameran. Max Petrelius skapade rörelseintrycket med
mångdubbla exponeringar i mörkrummet och framställde sina bilder grafiskt svartvitt förenklade. ” Salo, 2005
127  Kopisto 126, 148
128  Aikasalo, 90,261
129  Salo, 2005
130  Sarje, 57

32



kuvaajan ja kuvattavan välisestä feelingistä - ja t ie tysti siitä mekosta myös. Mari-kuvani

- kuten muotikuvaus Suomessa yleisemminkin - ovat melko pateettisia; jäykistettyjä

asentoja ja harkittuja muotoja. — Seuraavan vuosikymmenen otoksessa mentiin

vapaampaan suuntaan - ehkä joskus vähän ylikin. ” 131

Man kan skilja på modefotografier för salongsmodet och textilindustrin i

övrigt. Koskennurmi-Sivonen påpekar att fotograferingen av salongsmodet inte var helt

oföränderligt men plagget var hela tiden huvudsaken. Mannekängernas poseringar

förändrades men barnslighet eller förvrängda ställningar kom aldrig in i bilden. 1940-50

-talens överdramatiserande samt 1960-talets olika typer av poser byttes på 1970-talet för

en större naturlighet. Modevisningarna och modebilderna hade samma mannekänger. En

värdighet och artighet gentemot betraktaren har alltid funnits i salongmodets bilder. 132

Under 1970-talets början var modefotograferna många och exporten av finsk

textilindustri lönsam. 133 Leena Saraste har 1971 indelat modebilderna då som följande:

1. av tidningarna beställda modereportagen; 2. PR-fotografier för textilfabriker eller

andra producenter, antingen för företagets eget behov eller för pressens behov; 3.

reklambilderna, reklam för fabriken eller av produkten. 134

År 1972 distribuerades ett gratis exemplar av tidningen Nykytekstiili där 28

fotografer visar sina modefotografier för finska textilföretag. De hade bildat en

organisation för PR- och modefotografer och gjorde på samma gång reklam för sig

själva. 135 Max Petrelius var en av dem.

131  Saves, 65
132  Koskennurmi-Sivonen, 148
133  1 utställningen ”Minikjol och vidvinkel” fanns följande fotografer som också fotograferat mode under 1950- och
1960 -talen samt 1970-talets början representerade: Carl Johan Bremer (1929-), Ulla Finnilä (1942-), Pentti Forsman
(1932-1986), Carl-Gustav Hagström (1940-), Timo Kirves (1939-), Ilmari Kostiainen (1935-), Kalle Kultala (1924-
1991), Kaj G. Lindholm (1939-), Erkki J. Manninen (1929-), Tuovi Nousiainen (1908-1989), Sebastian Nurmi (1947-),
Max Bror Petrelius (1940-), Karl-Gustaf Roos (1937-1976), Valter Kristian Runeberg (1934-), Seppo Saves (1940-),
Heikki Savolainen (1940-), Henrik Schiltt (1948-), Börje Olof Söderholm (1922-1998), Antti Taskinen (1923-), Jukka
Vatanen (1944-), Volker von Bonin (1924-). Salo, 2005
134  Saraste, proseminarieuppsats 29.10.1971
135  De 28 fotograferna var: Jussi Aalto, Stig Bergman, Lis Carpelan, Ulla Finnilä, C. G.  Holmström, Riitta Heinisuo,
Mauri Helenius, Timo Kirves, Seppo Konstig, Harry Kosonen, Ilmari Kostiainen, Osmo Kuusisto, Jouko Könönen,
Markku Lepola, Kaj G. Lindholm, Bert Möller, Sebastian Nurmi, Aulis Nyqvist, Max Petrelius, Vladimir Pohtokari,
Kari Pulkkinen, Ana Pullinen, Kristian Runeberg, Leena Saraste, Seppo Saves, Henrik Schiltt, Tero Sihvo, Douglas
Sivén. Publikationen är producerad i samarbete med modellernas förening. Texten är på finska och engelska.
Nykytekstiili 4/1972
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3. Max Petrelius karriär som fotograf

3.1. Historik, arbetsmetoder och influenser

Max Bror Petrelius är född i Joensuu 5.5.1940. Petrelius berättar att han redan som

treåring var med när hans far amatörfotografen Rabbe Schauman framkallade bilder i

familjens badrum. Som tonåring fotograferade han en del, men mest filmade han med

smalfilmskamera omgivningarna i Borgå. Bildspråket i de ryska och polska filmerna var

då intressanta. I Borgå snappade han upp information om fotografi av två porträtt-

fotografer, som han ofta stack sig in hos. Som äldre tonåring arbetade Petrelius i

Helsingfors; han gjorde reproduktionsfotografier hos Ateljé Bögelund och senare

jätteförstoringar hos Wulff. Petrelius har inte tillhört någon fotoklubb eller gått på

fotokurser i Finland. Han läste den finska Ååwtera-tidningen, antagligen även någon

svensk fototidning, men minns ej dess namn. 136

År 1959 åkte Petrelius till Stockholm där han bl. a. arbetade i en porträtt-

studio med att bleka kopior (bilderna gjordes bruna med en noggrann teknik). Som

yrkesfotograf tog han de viktigaste intryckena av fotograferna på Ateljé Uggla. Han var

med under tagningarna och studerade där ljuset och rörelsen som är fotograferingens

grunder. Det var mest porträtt- men också reklam- och modefotografering. På Ateljé

Uggla arbetade Rolf Winqvist, som ansågs vara en av världens tio bästa porträttfoto-

grafer, och det var särskilt Winqvist sätt att bearbeta ljuset Petrelius studerade. Han tog

också intryck av svensken Carl Johan Rönns modefotografier i ”elegant fransk stil”, som

Petrelius uttrycker det. 137

Ända från början har Petrelius stora intresse varit att fotografera skärgården,

dans och teater. Han var fascinerad av svenska dans- och teaterfotografier, och speciellt

Beata Borgströms bilder, som var fotograferade vid repetitionerna, de var ej arrangerade

eller poserande som tidigare. I Sverige fotograferade Petrelius bal ett dansarens svävande

136  Han är född Kaalimaa. Modern hade flytt från Karelen, Palojärvenkylä. Som tvååring blev Petrelius adopterad till
familjen Schaumann i Helsingfors och han blev åter skickad för det sista krigsåret 1944-1945 som krigsbarn till
Stockholm. Schaumanns skiljde sig och adoptivmodem gifte om sig med Petrelius, varav namnet. De flyttade till Borgå
ca 1946. Han har haft tre efternamn och också vistats i familjer med tre olika religioner. Petrelius var modell i en
kortfilm som föräldrarna Schaumann hade filmat på 1940-talet. ”Poika” har visats på Yle Teema-kanalen 31.10.2004.
Petrelius muntlig information 24.9.2003 och 19.10.2004
137  Perioden i Stockholm räckte 1 14 år. I Sverige var det kutym att ta emot elever i alla studion, I Finland var det då
endast porträttfotograferna som hade elever. Mitt emot Ateljé Uggla fanns en porträttstudio med hovfotografer, som
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och mjuka rörelser i en balettskola samt på den Kungliga Operan. I Finland fotografe-

rade han modern dans i liten skala, men oftast teater på Lilla Teatern. Genom att följa

med flera övningar visste han exakt var han skulle stå för att få den bästa kamera-

vinkeln.** 138 Dansfotografiet innebär ofta en dramatisk frysning av en snabb och

komplicerad rörelse. Historien i bilden började innan fotografiet togs och den fortsätter

efteråt. 139

Petrelius öppnade en egen studio 1961 på Tölötorggatan i Helsingfors efter

att ha blivit myndig som 21-åring. I studion fotograferade han mest porträtt. ”Otin oman

näkemykseni mukacm joukon muotikuvia ja lähdin tarjoamaan niitä lehdille. Minut

ravistettiin hereille unelmistani todellisuuteen. Vuoden päivät sitten puuhailinkin

kaikessa hiljaisuudessa. — ” 140 År 1962 hade ett svenskt textilföretag modevisning i

Finland och Ateljé Uggla hade rekommenderat Petrelius, efter den tagningen blev han

väldig populär, "alla ringde för att få sina modekläder fotograferade”. Han arbetade i

början för textilföretag och de fotografierna publicerades även i tidningar. Enligt honom

var det då en stor skillnad mellan finsk och svensk mode- och reklamfotografi. Det

fanns en stelhet i de finska bilderna, det var ”mera liv” i de svenska. Överlag anser han

att man inte såg de internationella fotograferingsstilarna i Finland som sådana, men det

var viktigt att följa med vad som allmänt hände inom modefotografi. 141 Under somrarna

på det tidiga 1960-talet åkte Petrelius vid sidan av arbetet i den egna studion till

Stockholm och Paris, för att få en uppfattning om nya arbetsmetoder och nya stilar inom

fotografering. Han minns att det blev tre studieresor till Paris där han följde med arbetet

i en studio och kunde på så sätt få en uppfattning om ny fransk modefotografi. Arbets-

sättet var förstås annorlunda än hemma; i Paris eftersträvades en skönhet i hela

också öppet berättade om sitt arbete. Petrelius muntlig information 24.9.2003.
Enligt ”Minikjol och vidvinkel”-utställningen studerade Petrelius Rolf Winqvist arbete 1958-60. Salo, 2005
138  Petrelius dansade balett som barn vilket säkert har påverkat hans intresse. Han sålde aldrig sina dansfotografier.
Svenskan Beata Borgström fotograferade både dans och teater, t.ex. på Dramaten i Stockholm och Lilla teatern i
Helsingfors. Petrelius muntlig information 24.9.2003 och 30.3.2005
Enligt Anu Vartiainen fotograferade han finska småteatrar samt balett och jazzbalett på Stockholms Operan. Vartiainen,
Yhteishyvä 1 1.6.1969
Egen kommentar: I Finlands fotografimuseums arkiv finns bevarade en del av Petrelius svartvita fotografier av finska
skådespelare och teater.
139  Dansfotografi är en etablerad konstform, som kom till alldeles efter de första experimenten med fotografi under
mitten av 1800-talet i London och Paris. Dansfotografier kan förekomma som press-, reklam- eller konstbilder. Det
visar rörelsen som inte syns med blotta ögat. Wulff, 121, 125, 127
140  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
141  Petrelius säger att han började fotografera mode av en slump. Petrelius muntlig information 24.9.2003. Ateljé Max
Petrelius har efter Tölötorggatan varit belägen på Fabriksgatan 22 E (bostad och studio byggd enkom för
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kretsloppet, ända från valet av plaggets tyger till ett färdigt fotografi. Modeskaparna

kunde ”skulptera” plagget direkt på en levande modell.* * 142

Petrelius specialiserade sig på modebilder, men en del porträtt och reklam-

fotografier gjorde han vid sidan om, från år 1962 till och med 1973, då uppdragen blev

färre på grund av lågkonjunkturen. Han minns att så gott som alla textilföretag anlitade

honom och han gjorde också en stor del av modereportagena för tidningarna Hopeapeili,

Muotisorja och Kotiliesi under denna tidsperiod. Han anser att han blivit mest erkänd

som modefotograf och var av de första allmänt kända modefotograferna. 143

Under 1960-talets början var det vanligast att man tog modefotografier

under själva modevisningen, men det var ofta poserande bilder. Han ville inte foto-

grafera arrangerade poseringar utan fånga modellen i en smidig men naturlig rörelse.

Petrelius sökte sin egen fotograferingsstil som måste anpassas efter kläderna, modellen

skulle ta några danssteg för att se hur plagget föll. I studion var det lättare att utveckla

bilden och få naturligare poser, men Petrelius ville också fotografera i miljöer som

passade kläderna. Dessutom skulle modellerna uppföra sig som ”vanliga människor”, de

skulle göra någonting i ett sammanhang, som i ett skådespeleri och på ett naturligt

sätt. 144

Anu Vartiainenen var 1969 av den meningen att hemligheten bakom

Petrelius succé är den, att han lätt kommer ifrån det invanda och hela tiden söker nya

möjligheter och nya idéer. Vartiainen beskriver Petrelius i sitt arbete: ”Hän istuu

veltosti tuolillaan ja juo kupin kahvia,juo toisenkin. Kiire ja työpaine eivät vaivaa

häntä. Välillä hän puhuu hiljaisella äänellä ja vaipuu jälleen omiin ajatuksiinsa. —

Hän osaa kyllä raivostua, silloin kun muut söhlivät. Plan hän saavuttaa kuitenkin

tasapainonsa ja on jälleen oma boheemimainen itsensä. — Kuvaus alkaa ja kaikilla on

modefotografering 1963/1964-1967/1968) samt Skepparegatan 39 (1967/68-1987). Finlands Fotografiska museums
arkiv och Petrelius muntlig information 30.3.2005
142  Enligt "Minikjol och vidvinkel”-utställningen gjorde Petrelius studieresor till Frankrike 1960-62. Salo, 2005
143  Petrelius muntlig information 7.10.2003.
Enligt reklamfotografen och journalisten Seija Sartti var Petrelius mest i skriket av alla finska modefotografer 1964.
Sartti, Helsingin Sanomats månadsbilaga, april 2002
Henrik Schiitt minns också att Petrelius var den mest kända modefotografen när han började i ateljén år 1968. ”Henrik
Schiitt”- kortfilmen
144  Han säger att afrikanerna rör sig på ett vackert sätt. Petrelius muntlig information 24.9.2003
Seija Sartti skriver att arbetsmetoden var ”suloisen suunnittelematonta, ikään kuin hauskaa harrastelua, vaikka olikin
rankkaa työtä. ” Petrelius har kommenterat våren 2002: ”Se oli täyttä improvisointia, hullun hommaa koko ajan. Piti
vain ykskaks keksiä jotakin. ” Modellen Seija Tyni minns: "Max oli mahdoton, mutta ihana. Mitkään asiat eivät
pysyneet järjestyksessä. Hän oli maailman hitain mies. Jos Maxilla oli kuvaus, siihen oli parasta varata koko päivä. ”
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kiirettä paitsi valokuvaajalla. Hän juo edelleen kahviaan. Valokuvamalli, tänään Seija

Tyni, on jo valmiina aloittamaan. Kaikki muukin on kunnossa. Valokuvaaja tulee. Hän

tarkastelee mitä toiset ovat saaneet aikaan ja korjaa kaiken alusta loppuun asti itselleen

mieleiseksi. Hän tarttuu kameraan. Nyt hän muuttuu teräväksi ja vikkeläksi. Salaman-

nopeasti hänen silmänsä tajuaa kuvauskohteen, asennot, tilanteen. Kameran laukaisija

naksuttaa tasaista tahtia. Ehti kulua minuutin verran, filmi on kuvattu loppuun ja

kuvattava asu käsitelty sillä erää. Max vaipuu jälleen omiin ajatuksiinsa odottaessaan

vaatteidenvaihtoa. ”* * 145 Petrelius säger att rökpauserna var viktiga, för då sökte han efter

idéer till tagningarna. I modefotograferingen hade man friheten att få göra vad man ville

och tekniken skulle också väljas. 146

Så ofta som möjligt försökte Petrelius att fotografera utomhus, särskilt

designföretaget Vuokkos kläder. Men det är svårt i Finland med våra årstider - sommar-

kläderna skulle fotograferas på vintern och vice versa. "Tulevaisuussa toivoisin, että

päästäisiin studiosta irti. Olisi mukavaa omistaa lentokone, jolla voisi siirtyä

vaivattomasti paikasta toiseen. Nyt kun kuvataan muotia, niin se tapahtuu aina väärään

vuoden aikaan. Talvella otetaan kesäiset ja kesällä talven muotikuvat. Tällöin on studio

useinkin ainoa ratkaisu. Mutta kun olisi lentokone, voisi helposti mennä kuvaamaan

talvella sinne missä on kesä ja kesällä sinne missä on talvi. Se olisi ihanteellinen

työskentelyolotila. ” 147 Han fotograferade även ute i snön på vintern fastän det var en

obekväm arbetsmetod och modellerna fick frysa. Petrelius påpekar att finska naturen

och skärgården var viktig för honom och att naturen utgör en bra kontrast till textilier.

Många förknippar honom med utomhusfotograferingen. Han var inte den första, utan

minns utomhus tagna bilder för Marimekko från 1950-talet. Det var kanske Kristian

Runeberg som hade äran att börja med utomhusfotograferingen? Han påpekar att

skillnaden mellan Runeberg och honom var att han försökte få bilderna och modellerna

så naturliga som möjligt; inget arrangerat poserande, utan modellerna promenerade i

naturen. Bilden skulle visa en vanlig människas naturupplevelse. 148

Modellen May-Britt Seitava ansåg att särskilt på 1960-talet motsvarade modellens arbete ett rollspel. Sartti, Helsingin
Sanomats månadsbilaga, april 2002
145  Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
146  Petrelius muntlig information 20.4.2006
147  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
148  Under sin karriär reste han endast två gånger utomlands, på egen bekostnad och under sin semester. Petrelius anser
att Kristian Runeberg var den bästa fotografen under 1960-talets början, senare under decenniet kom Jorma Poutanen.
Petrelius muntlig information 7.10.2003 och 4.1 1.2004
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Petrelius viktigaste inspirationskällor har varit teatern och baletten samt

modetidningar. Balettens rörelser har påverkat modellens poser. Han hade ett brett

mönster av idéer men påpekar att det var så mycket arbete att en del måste göras på

rutin. Petrelius följde ständigt med utländska modetidningar, som exempel Elle och

Vogue, för att få nya intryck. ”Man lade inte alltid fotografers namn på minnet”, men

han nämner Carl-Johan Rönn och Irving Penn som utmärkta fotografer. Också konst-

utställningar kunde vara inspirerande, speciellt klassiska äldre målningar med ett

vackert sken som kom från ett håll - som från ett stort fönster.* *** 149

"Silloin kun aloitin, ei Suomessa oikeastaan ollut muita muotikuvaajia. Se

oli silloin hyvä sektori päästä töihin käsiksi. Vuosien mittaan minut on fakitettu. ” År

1969 har Petrelius sagt att han ville komma i från sitt rykte som modefotograf. ”Se mitä

tämän jälkeen seuraa, on vaikeata sanoa, en sitä vielä tiedä ehkä itsekään 150 Efter tio

år med mode slog han över till reklambranschen, för att han ville göra något annat för

omväxlingens skull och modefotograferandet var tungt. Det kom även nya unga foto-

grafer in i branschen. Men så här efteråt anser han att det var dumt gjort. Inom mode-

branschen hade han ofta helt ”fria händer”, men idéerna till reklamfotografierna var

oftast planerade av reklambyrån. Petrelius anser fortfarnade att bilden blir bättre då

fotografen får planera den helt och hållet själv. Tidningarna var öppnare för förslag. En

grundidé till modereportagen fanns, men ingen färdigt skriven text. Först förekom det en

kort diskussion vad som var på kommande mellan fotografen och modejournalisten och

sedan lade Petrelius fram sina idéer. Även de kommersiella textilföretagen var

intresserade av fotografens idéer, men plaggen var huvudsaken, vilket i praktiken

resulterade i att bilderna blev stelare. 151

De finska kunderna ville inte betala resor utomlands på 1960-70 -talen. Det blev resor till Borgå och Saarijärvi i stället.
Fotografen Kaj G. Lindholm var av den åsikten att både modellerna och fotograferna tog arbetet mera på allvar i Finland
än utomlands. "Meillä ei hirveästi konstailtu ja rakennettu fiilinkiä. Ulkomailla koko touhu oli paljon enemmän
diivailua ja imagea. ” Sartti, Helsingin Sanomats månadsbilaga, april 2002
149  Modernistiska målningar har han inte varit intresserad av. Petrelius muntlig information 7.10.2003 och 4.1 1.2004
Jag har i fotografibibliotekets arkiv i Moderna Museet i Stockholm sett några svartvita modefotografier av Carl-Johan
Rönn. Modefotografiet från 1967 visar en barfota kvinna som tar ett långt kliv, som är en typisk pose för denna tid.
Bakgrunden består av mjuka gråtonade skuggor. Modereportaget ”En ledig lördag” från 1968 visar ett lyckligt par som
shoppar och sitter på ett café. Detta kallar Petrelius antagligen för fransk stil. Bilderna är eleganta, det är mera
fotojournalism än 1960-talets förenklade "engelska" nya stil under 1960-talets andra hälft.
159  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
151  Petrelius muntlig information 7.10.2003
Fotografen Kristian Runeberg påpekar i en intervju våren 2002 för Seija Sartti att man på 1960-talet nog fotograferade
naturliga och levande bilder där klädesplagget inte behövdes synas i detalj, men ateljékläderna fotograferades ännu lika
omsorgsfullt som de sytts. Aftonklänningarnas fållar lyftes upp med nailontråd och i studion spelades wienervalser.
Fotografen Seppo Saves minns: "Kun atettiin kuvata, ne parkaisi ja juoksi mallin luokse panemaan sen niin täyteen
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"Hyviä valokuvamalleja on meillä aivan riittämiin. Uusia tulee kaiken

aikaa. Keskimäärin yksi tyttö päivässä ilmestyy tänne meidänkin studioomme työn

toivossa. Koekuvaamme kaikki tarjokkaat. Eivät tytöt yhtään hassumpia ole. Ehkäpä

joka kolmas tai joka toinenkin on sellainen, jota voidaan sittemmin käyttää kuvauk-

sessa. Eivät kaikki kauniit tytöt muotikuviin kelpaa, mutta mainoskuvauksiin tarvitaan

erinäinen määrä kasvoja. Noo, on meillä hyviä miehiä, saisi kuitenkin olla vähän

enemmän valinnan mahdollisuuksia. "* * 152 Valet av fotomodellen var mycket viktigt -

modellen skulle passa ihop med produkten eller plagget. Också samarbetet mellan

fotografen och modellen skulle vara smidigt. Det fanns även då populära modell-

tävlingar, kändisar och stjärnmodeller, men modellerna poserade ofta väldigt stelt såsom

de blivit lärda i modellskolorna, så därför sökte han egna fotomodeller. Lämpliga

modeller hittades på gatan genom att övertala dem, men även någon gång genom

tidningsannonser. Barn- och herrmode fotograferades i betydligt mindre skala. Petrelius

påpekar att han tyckte om att fotografera barn för de blev mycket naturliga och var sig

själva i lämplig miljö. Han brukade ge barnen roller som i ett skådespel. 153 På 1960-

talet skulle modellerna kunna lägga sin egen make-up och de skulle släpa med sig egna

skor och assessoarer. Modellerna fick först betalt direkt av kunderna, men systemet

ändrade under 1970-talets början. 154

"Kuva on tärkeimpiä massameedioita. Ihanteellisinta on tietysti, jos kuva

ja sana tukevat toisiaan. Mutta jos olen rehellinen, niin mielestäni lehdissä käsitellään

nuppineuloja, ettei se pystynyt liikahtamaan. Ne seurasi ulkomaisia lehtiä, mutta millä ei ollut aavistustakaan siitä,
kuinka sellaisia kuvia tehdään. " Sartti, 65, 67
152  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
153  Petrelius muntlig information 7.10.2003
Under 1960-talet fanns det ett tiotal professionella fotomodeller och ungefär lika många var de kända fotograferna,
vilket betydde att alla kände varandra. Nästan alla finska modeller hittades på caféer eller i gatuvimlet. Enligt Sartti hade
Petrelius hade utomlands sett vad som krävdes av en modell och han lät sina modeller hitta sina egna naturliga poser och
steg. Modellen Seija Tyni påpekar att professionaliteten inte kom av sig själv, utan Petrelius var en krävande lärare.
Enligt modellen May-Britt Seitava beror kvinnans skönhet på fotografen: ”Kuvassa voi olla maailman kaunein nainen,
joka silti näyttää hirveältä. Toiset kuvaajat saavat naiset näyttämään kauniilta ja toiset eivät - tai ne eivät siihen edes
pyri. ” Sirpa Suosmaa påstår att hon blev fotomodell tack vare Petrelius. Han var då stjärnfotografen som gjorde
stjärnor. Sartti, Helsingin Sanomats månadsbilaga, april 2002
154  Petrelius muntlig information 7.10.2003
Även åt modellerna betalades lön per godkänd bild. ”Yhden kuvan tekemiseen saattoi mennä puoli päivää tai
pidempään riippuen valokuvaajan mielialasta, ” minns Seija Tyni, och May-Britt Seitava minns: ”Toisaalta oli hirveän
kodikasta, kun ei ollut tuntipalkkaa. Studiolla juotiin kahvia ja fundeerattiin puoli päivää. ” De bar sina stora kassar
innehållande alla assessoarer som behövdes under tagningen; smycken, strumpbyxor, peruker, scarfar m.m. Fotografen
Kristian Runeberg minns: ”Ei ollut vähäinen määrä, mitä niillä oli rahaa kiinni niissä kamoissa. Ne rakensi itsensä ja
minä rakensin raamit ympärille. ” Modellerna grundade en egen förening 1971 och timlön togs i bruk. Sartti, Helsingin
Sanomats månadsbilaga, april 2002
Petrelius minns att timlönen inte blev hög efter att allt mörkrumsarbete var medräknat, kanske 30 Fmk / bild. Dessutom
kostade ju materialet och hyran. Petrelius 20.4.2006
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nykyisin niin pcdjon kaikennäköistä pintapuolista, kevyttä, että kuva on sellaista

tekstiäkin merkityksellisempi. ----  ” 155 På grund av trycktekniken användes färgbilder

sparsamt. Under hela 1960-talet indelades tidningarnas modereportagen oftast i en sidas

färgbild och resten var i svartvitt. Petrelius anser att modefotograferingen fick mera

rörlighet i och med färgfotografiet. Färgfilmen underlättade fotografering utomhus och i

autentisk miljö och bilden fick en naturlig touche. Färgfotografiet blev allmännare efter

det att han slutade med mode- och tidningsfotograferandet 1973. Men Petrelius betonar

att för det estetiska uttrycket är det svartvita fotografiet betydligt bättre. 156

"Hyvä, myyvä mainoskuva ei saa olla (näin) monimutkainen. Kuva

kuvataan valmiiksi. Sen pitää olla laukaistaessa jo niin täydellinen, että kuka tahansa

pystyy sen kopioimaan filmiltä paperille, ja tekemään siitä suurennoksen ”. 157 1 början

hade Petrelius ingen kopist eller assistent utan han kopierade fotografierna själv, men

under mitten av 1960-talet fick han assistenter som tillika var lärlingar med en minimal

lön, om någon alls. Petrelius var antagligen den första som undervisade lärlingar i

kommersiellt fotografi i Helsingfors. Idén hade han snappat upp från Sverige. De flesta

hade två års kontrakt men ett fullt lärlingskontrakt var på tre år. Lärlingarna följde med

arbetet och ställde frågor. Som flest var de tre lärlingar på samma gång. Då före detta

lärlingen Ulla Finnilä kom tillbaka som fotograf med egna lärlingar och även en annan

före detta lärling Henrik Schiitt delade studion, var de som flest sju personer i studion,

inklusive en kopist och en sekreterare. 158

Under slutet på 1 960-talet hade fotografernas mängd ökat markant. ”Ei

meitä silti liikaa ole. Kyllä kaikille riittää töitä ainakin toistaiseksi. Mutta tulevai-

suuden kannalta katsoen olisi ihanteellista, jos valokuvaajat erikoistuvat. Kukin

155  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969
156  Trycktekniken förbättrades på 1970-talet, men i dagstidningarna användes färgbilder i högre grad först på 1980-talet.
Petrelius muntlig information 4.1 1.2003 och 13.1 1.2003
Modellen May-Britt Seitava har konstaterat om 1960-talets svartvita fotografier: "Mustavalkoisuus teki kuviin
dramatiikan jo sinänsä. Ne oli myös niin eri tavalla valaistu, kopiot käsin tehtyjä. Lopputulos oli ajateltu jo
kuvaustilanteessa - kitvaa ei saanut edes rajata, se oli otoksena täydellinen Sartti , Helsingin Sanomats månadsbilaga,
april 2002
157  Intervju med Petrelius, Vartiainen 1969. Seriens bilder består av två fotografier kopierade på varandra; en
”svävande” flicka i kort klänning och ett hav av stora blommor som bakgrund.
158  "Eleverna fick jobba som slavar mot just ingen lön". Petrelius minns ej exakt antal elever, kanske sju eller åtta
fortsatte som fotografer, men det fanns sådana som var elever endast en kort tid. Petrelius muntlig information
13.11.2003
Är 1971 säger Petrelius i en intervju att han lärt upp sju fotografer. Saraste, proseminarieuppsats 1971
Schiitt minns att de var som flest i studion på Skepparegatan under åren 1972-1973. Schiitt anser att det viktigaste
Petrelius lärt honom är behandlingen av ljuset, som dagens fotografer med digital utrustning ej behärskar på samma sätt.
På 2000-talet används ofta enkelt frontalljus, då naturljuset skulle passa bättre. Schiitt muntlig information 23.3.2005
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hallitsisi tietyn sektorm. Tällä tavoin vältettäisiin ehkä myöhemmässä vaiheessa syntyvä

negatiivinen kilpailu. ” Under lågkonjunkturen blev lärlingarna färre; det blev svårare att

hitta arbete inom branschen. Dessutom inleddes fotografutbildningar under 1970-talets

början. 159

Petrelius tycker det är omöjligt att säga vilka kommersiella arbeten han

värderar mest; det var så många tagningar och olika slag av fotograferingar. Han jobba-

de för hundratals företag och minns ej längre för vilka, ingen bokföring har sparats.

Vuokko Eskolin-Nurmesniemi har funnits med i bilden ända sedan hon grundade sitt

foretag Vuokko 1964. Petrelius minns att han fotograferade hennes tyger redan 1963

och att kläderna kom med 1964. Hon visade ett par gånger hur hon ville ha sina bilder,

genom att visa en dansrörelse, men sedan fick han självständigt fotografera. Petrelius

påpekar att hennes kläder ej är tidsbundna och att de passade till ett grafiskt svartvitt

bildspråk. Sista fotograferingen för Vuokko gjorde han som pensionär i och med att hon

vunnit Kaj Franck-priset 1997. 160

Han tog modebilder för flera av den tidens modebutiker såsom Kuusinen,

Kappakeskus och Minkki. För Artek började han arbeta på 1960-talet och fortsatte ända

till 1970-talets slut. Ett längre samarbete hade Petrelius med Liikemainonta-

reklambyrån under 1970-80 -talen. 161 På 1970-talet fotograferade han även North State-

tobaksreklamen där reklambilderna för första gången testades på förhand. 162

Kunderna bara ringde upp och direkta kontrakt skrev man ej. Rättigheterna

till fotografierna tillhörde fotografen, men han säger att han inte har orkat följa med hur

de har använts. Artek har dock frågat honom om de får använda hans bilder. Ett

fotografi av Alvar Aaltos pall har använts i en reklam för ett finskt seminarium på

internet så sent som 2003. Petrelius var en av grundarna till Föreningen för PR- och

modefotografer som fick till stånd tim- och materialdebitering. Förut hade man debiterat

endast per enstaka köpta bild. Föreningen utgav en kommuniké och en gratis reklam-

broschyr om sig själva år 1972. 163

169  Intervju med Petrelius. Vartiainen, Yhteishyvä 1 1.6.1969. Om fotografutbildningen se sida 6.
160  Vuokko "sträckte ut sina armar" och efter det fick han ”fota fritt av själva farten Petrelius muntlig information
13.11.2003
Det sades att alla de bästa fotograferna arbetade för Armi Ratia - förutom Max Petrelius, för han fotograferade för
Vuokko som hade lämnat Marimekko och grundat sitt eget företag. Sartti, Helsingin Sanomats månadsbilaga, april 2002
161  Petrelius muntlig information 13.1 1.2003 och 30.3.2005
162  Författarna har påpekat att hans lediga reportagestil passade väl in i den tidens anda. Heinonen, Konttinen, 206
163  Petrelius muntlig information 13.1 1.2003.
Arteks bild: http://www.eaae.be/eaae/conferences/ACSA-helsinki-2003.pdf 22.4.2003
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Ända sedan han kom tillbaka från Sverige har han fotograferat skärgården,

som han numera anser vara förstörd. År 1972 medverkade Petrelius i utställningen

"Skärgårdshavet" på Amos Andersons konstmuseum tillsammans med tecknaren Kurt

Bengtsson, Benedict Zilliacus skrev texten. Han anser själv att serien om skärgårdshavet

är det viktigaste arbete han gjort. Alla fotografier var i färg. En konstkritiker skrev i

Hufvudstadsbladet att utställningen även hade autentiska havs- och strandljud för att

skapa stämning och i ett mörklagt rum visades diapositivbilder i färg. "Petrelius skärpa

och mjukhet i fotografiet, och Bengtssons grafiska klarhet i teckningarna kompletterar

varandra förträffligt. ”* ** 164 Markku Vaikonen skriver i sin utställningskritik att materialet

var smärtsamt vackert. Bilderna berättade om skärgården när den är som bäst. Petrelius

bilder gjorde en vemodig, så här borde man bevara skärgårdens skönhet. Vaikonen

gillade Petrelius okonstlade sätt att fotografera. De medverkande ville inte kalla utställ-

ningen för en utställning, det var endast material som de hade samlat från skärgården

och ställt ut på museum. 165

Han hade tidigare ställt ut reklamfotografier i studion tillsammans med Ulla

Finnilä 1968. 166 Petrelius beviljades statens fotokonstpris 1969, som första modefoto-

graf, och han har även vunnit flera pris i Kultajyvä-reklamtävlingarna. 167 År 2001

visades Petrelius och fem av hans lärlingars alster på ”Fotografer från samma bo" -

utställningen på Konstindustriella museet. 168

År 1987 stängde Petrelius sitt privatföretag "Ateljee Max Petrelius" och han

blev sjukpensionär 1993. Petrelius beviljades statens konstnärspension år 2000. 169

Enligt Seija Sartti kunde 1960-talets fotografer i bland bete sig som stora konstnärer; beställaren fick inte alls blanda sig
i hur konstverket utformade sig. Sartti, Helsingin Sanomats månadsbilaga, april 2002
De medverkande i kommunikén se sida 33. Nykytekstiili 4/1972
164  IL, "Bilder från skärgårdshavet", Hufvudstadsbladet SA.Wll
165  Valkonen, Helsingin Sanomat 28.4.1972
166  ”Lilla Finnilä-Petrelius-valokuvanäyttely”, Helsingin Sanomat 1 . 12. 1968
,(>7 Kultajyvä-priserna tilldelades i första hand reklambyråerna. Petrelius muntlig information 13.1 1.2003
168  Den kulturhistoriska utställningen sammanföll med Industrikonstförbundet Ornamos 90-års jubileum. Medverkande
förutom Petrelius var Ulla Finnilä (f. 1942, lärling 1963-64), Henrik Schutt (f. 1948, assistent 1967-69), Seppo Konstig
(f. 1949, lärling 1968-69), Antti Pullinen (f. 1948, lärling 1968-70) samt Sebastian Nurmi (f. 1947, lärling 1969).
Konstindustrimuseets reklambroschyr 2001 och museets www-sida 12.10.2002
Schutt minns att Ana Pullinen kom i stället för Sebastin Nurmi antagligen 1969, Schutt och Seppo Konstig började på
samma dag, antagligen året 1968. Schutt muntlig information 23.3.2005
169  Undervisningsministeriets kommuniké 28.4.2000
Han har fortsatt att fotografera ända in på 1990-talet men motivet var oftast segelbåtar och seglingstävlingar. Om
modefotograferingen på 2000-talet säger Petrelius "att det är halvposering, ingen naturlig posering, samt användning av
miljöer som gäller. Bildspråket grunder sig på på former och modellens bröst är i blickpunkten. Med den digitala
utrustningen kan man arbeta snabbare och så far man nu resa!" Petrelius muntlig information 13.11 .2003
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3.2. Samarbetet med Vuokko Eskolin-Nurmesniemi

Vuokko Eskolin-Nurmesniemi (f. 1930) är en pionjär som industriell designer inom den

finska konfektionsindustrin. Hennes plagg var från första början enkla och befriade det

franska salongmodets spända midja. Mönstret skulle börja från sömmen. Det fick inte

vara för många sömmar, skärningen var plaggets bas. 170

Efter att Nurmesniemi blivit utexaminerad som keramiker 1952 startade

hon en egen keramikverkstad. Under några år designade hon keramik för Arabia, glas

för Nuutajärvi glasbruk och även tyger. Det finska företaget Printex Oy (som senare

blev en del av Marimekko) började trycka upp Nurmesniemi storfigurativa inrednings-

textiler 1953. Av sina tyger sydde hon kläder för eget bruk. Armi Ratia såg det

originella i dessa kläder och startade produceringen och försäljningen av Vuokko

Nurmesniemis modeller i sitt företag Marimekko. Modellerna skiljde sig helt från

Marimekkos tidigare produktion. Vuokko Nurmesniemi frigjorde det traditionella

mönstret och klädesplagget, hon plane-rade både tyget och modellen. Åren 1953-60

verkade hon som Marimekkos konstnärliga ledare. 171 Den internationella framgången

med Marimekkos designprodukter tog sin början i Stockholm 1957, men hon anser själv

att för Marimekko var succén i Amerika viktigare 1959, då presidentfrun Jacqueline

Kennedy köpte flera av hennes klänningar. Hon påpekar att Jokapoika-skjortan är den

äldsta designprodukten som hållits i produktion ända sedan 1956. 172

Efter att ha lämnat Marimekko år 1 960 höll hon bland annat föredrag om

industriell design både i Finland och utomlands. 173 Hon grundade 1964 det egna

företaget Vuokko Oy, där hon designade, producerade och marknadsförde dam- och

herrkläder samt passande accessoarer. Även nu var hennes design berömd utomlands

och plaggen förekom på utställningar och modevisningar, till och med på film. Av

produktionen gick ca 40 procent på export. 174 ” Muodostuu linja, jota kehitän eteenpäin

170  llvessalo & Niemistö, 120-121
171  Almay & Lappalainen, 57-58
172  Keramikserien ”Kilta” av Kaj Franck kom senare, men detta är något som fa är medvetna om. Nurmesniemi muntlig
information 29.3.2005
173  Hon är även känd som en formgivare av ryor, kyrkotextilier, tapeter för Sandudd (1957-) samt textil för Borås
väverier (1956-). Hon förenklade sin Marimekko-linje och experimenterade med nya material och former. Ekologin blev
viktig efter en oljetankolycka i Finska Viken 1968. På slutet av 1980-talet gick det egna företaget i konkurs men hon
köpte tillbaka sin licens under mitten av 1990-talet och öppnade på nytt butiken på Norra Esplanaden i Helsingfors.
Härkäpää, 296
174  Almay & Lappalainen, 58
Exporten började år 1966. Kopisto, 130-131
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jatkuvasti pelkistäen ja yksinkertaistaen sitä. Usein pelkästään kuvio ja väri ovat ainoat

puhuvat tekijät koko puvussa. Jos puku tekee suuremman vaikutuksen kitin sen kantaja,

ollaan väärillä jäljillä. ” 175 Utmärkande för plaggen var även nu de skickliga

skärningarna, grafiskt klara linjerna och en förfinad färgskala. Hennes arbeten finns i

många betydande museers samlingar och har presenterats i de flesta viktiga mode-

tidskrifter. Hon arbetar fortfarande med sitt företag Vuokko och anses vara den

internationellt mest framgångsrika finska kläddesignern. 176 ”Kiinnitän huomiotani

rakenteeseen ja funktionaalisuuteen. Käytännöllisyyttä ei kuitenkaan saa olla liikaa,

muuten vaatteista tulee tylsiä. Kyllä niissä pitää olla joku juju. ” ”Vaatteeni ovat

liikkuvia. Jotkut ovat sanoneet, että ne ovat säkkejä, mutta ei se niin ole. Annan vaatteen

olla oma itsensä. ” 177

Vuokko Nurmesniemi har erhållit flera priser, bl. a. guldmedalj för glas-

design i Triennalen i Milano 1957, Grand Prix för planering av Finlands avdelning vid

Triennalen i Milano tillsammans med maken Antti Nurmesniemi 1964 och samma år

vann hon det svenska Lunning-priset. Hon beviljades Pro Finlandia-medaljen 1968 (som

sällan har beviljats en kläddesigner) samt Kaj Franck-designpriset 1997. En annan

medalj hon skattar högt är prins Eugens medalj från 1986. 178

Under de första åren vid Marimekko ritade hon även själv modeteck-

ningarna och skrev verser till Marimekkos annonser i dagstidningarna. Marimekko är

känd för sina modefotografier och företaget försöker ännu hålla fast vid samma linje

sedan 1950-talet. Bilderna är ofta fotograferade i naturen eller så har de en grafisk

modernism med starka poser och en viss dramatik. 179 Nurmesniemi berättar att hon är

van vid att använda en och samma fotograf. Reportagefotografen Caj Bremer var en

utmärkt fotograf, som sökte sin egen väg, och han fotograferade Marimekkos produkter

alldeles i början 1953-54. Hon frågar sig om det kanske sist och slutligen var han som

175  Vuokko Nurmesniemi i en intervju år 1967. Soras, Hopepeili 22/1967
176  "De flesta klänningar, kappor och aftondräkter minns man från fotografen Max Petrelius effektfulla bilder”.
Designcentret i Stockholm: http//www. scandinaviaiidesign.com/formdesigncenter/kaj.htm 22.4.2003
177  Vuokko Nurmesniemi i en intervju år 2003. Hon har varit gift med en annan känd formgivare och modernist Antti
Nurmesniemi. Huusko, 45
178  Vuokko Nurmesniemis faxmeddelande 30.5.2005. Finns i mitt eget arkiv.
179  Ett exempel från Marimekko-perioden är ett fotografi av hennes Kivijalka-klänning från 1957, som av "Finska
exportörer" valdes att representera finsk design utomlands. Bilden är svartvit med en äggformad skulptur i bakgrunden.
Marimekko: Fabrics, Fashion, Arcitectur, 216. Även de utländska fotograferna såg Marimekkoprodukterna som en del
av naturen. Se Marimekko: Fabrics, Fashion, Arcitectur, 40, där hennes Piccolo-skjorta fotograferats utomhus for
tidningen Life. Marimekkos bilder blir enklare på 1960-talet, men inte lika förenklade som Petrelius bilder för Vuokko.
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självständigt råkade starta en ny linje inom fotograferingen av mode och konfektion

med ett inslag av finsk, ren arkitektonisk linje. K-G Roos har tagit de flesta av hennes

Marimekko-fotografier under 1950-talet. Det var just inga ateljébilder överhuvudtaget.

Ofta var fotograferingsplatsen Fölisön, som erbjöd en nationalromantisk bakgrund med

alla sina gamla träbyggnader. Nurmesniemi var ibland med som assistent under dessa

tagningar. De flesta fotografier var svartvita men även färgbilder förekom och de skilde

sig från annan samtida produktion. Hon värderar Roos som ”genial”, han hade en egen

stil. Hon påpekar att den tidens fotografer tog modebilder som var ”makeita” liksom

pressbilderna.** 180

Någon hade rekommenderat Petrelius för henne, och Nurmesniemi minns

att från och med 1964 fotograferade han först butiken och henne själv. Hon anser att

Petrelius fotografier är starka bilder med en annorlunda anda och en tidlöshet, som har

tålt tidens tand och som man kan beundra ännu i dag. Rörelsen var det viktigaste i

bilderna och man kan igenkänna samma stil som i Vuokkos modevisningar. Hon gillade

inte att modellerna gick på modevisningarna ”med magen i ända och händerna på

höfterna”, och påpekar att det var en gammalmodig pose redan på 1960-talet som

förekom i modebilderna före Petrelius tid, utan i stället utvecklade hon modevisningen

så, att tre eller fem flickor i rad gick i takt till musiken. Modellerna skulle se naturliga

ut, deras hår skulle vara moderiktigt långt och fritt svävande. 181

Petrelius valde själv modellerna, men han frågade senare Nurmesniemis

godkännande av både modeller och bilder. Hon hade visat några rörelser, men fotogra-

feringarna var till ”100 % Max”. Hon upphöjer Petrelius till mästaren i detta land för att

han kunde ”modernisera en idé eller tanke” (fi. ajatus). Vuokko tycker att vi nog har haft

natur- och designfotografer i Finland under åren, men de speciella modefotograferna har

varit få. Hon poängterar att Petrelius kunde hantera ljuset på ett grundligt sätt och han

var en av de första att använda musik i bakgrunden vid tagningarna, vilket syns i

modellernas lediga rörelser. I studion använde Petrelius en vit enkel fond som bakgrund,

Är 2003 gör Marimekko igen reklam med svartvita modefotografier tagna ute i naturen, men de är inte grafiska som
Petrelius modefotografier från 1960-talet. Marimekko: Fabrics, Fashion, Arcitectur, 113-1 14
180  Roos flyttade snart till Sverige där han dog som ung. Matti Pitkänen fotograferade också för Marimekko, men hon
anser att han inte var av de bästa modefotograferna utan hans starka sida var porträtt. Han stil var för ”söt” (fi. makea”)
Caj Bremer fotograferade oftast i svartvitt för Hufvudstadsbladet och dess kvällstidning Ny tid. Nurmesniemi viil berätta
att en viktig fotograf, som lärde upp finska fotografer, var den norske reportage- och landskapsfotografen Kåre
Kivijärvi. I Finland fotograferade Kivijärvi reportagen för veckotidningar. Vuokko Nurmesniemi muntlig information
29.3.2005
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men på 1970-talet fotograferade man oftare ute i naturen. Hon är nöjd med att han inte

använde hennes stil för andra. De sista bilderna tog Petrelius i samband med Kaj

Franck-tävlingen 1997 och bilderna har alltid erbjudits även utomlands. Vuokko

Nurmesniemi har alltid sökt efter en förenklad stil i sina fotografier, samma stil som

Petrelius hade.181 182

4. Ett urval av Petrelius modernistiska modefotografier

4.1 Teknik, teman och finsk modernism

I Finland är vi vana att tänka att grafiska mönster och svartvithet kräver förenklande

bilder, något som har en grund i finska fotografier av modernistisk design. Enligt Harri

Kalha har det varit en tradition att försöka förklara den finska arkitekturen och designen

genom naturen, klimatet, landskapet och folklynnet. Detta syntes särskilt i design-

retoriken och marknadsföringen av designprodukter på 1950-talet. Den moderna

konsten skulle sträva till en idealisering och isolering, där konstnären sökte den rena

formen, det rena materialet, den rena estetiska funktionen och ett nationellt uttryck. 183

Det asketiska idealet med den skandinaviska ”vackrare vardagsvaran” hade varit den

akademiska medelklassens projekt. Men Minna Sarantola Weiss påpekar att modernis-

men ifrågasattes allt mera från och med 1960-talet. I stället för en modernistisk asketism

kom en hedonism med pluralistiskt överflöd. 184 Även den modernistiska stilen inom

fotografiet nådde sitt slut; redan färgfotografiets ankomst på 1970-talet skönjer en ny

181  Hon poängterar att Petrelius är en musikalisk person och att han även skötte musiken till flera av företaget Vuokkos
modevisningar. Vuokko Nurmesniemi muntlig information 1 1 .10.2004 och 29.3.2005
182  På 1970-talet användes ofta som modell hennes makes brorsdotter Päivi Nurmesniemi, som Vuokko Nurmesniemi
anser var en bra modell för att hon kunde agera och ”spela en roll” på bild. Vuokko Nurmesniemi muntlig information
11.10.2004 och 29.3.2005
183  Fotografier av modernistisk glasdesign från 1930-50-talen var mycket viktiga för hur modernistisk design i
allmänhet framställdes i fotografier och reklam. Kalha, 20, 3 1
184  Mjukhet och modernitet förenades på ett nytt sätt i de finska hemmen och deras formspråk mellan åren 1966 och
1975. Sarantola-Weiss, Hufvudstadsbladet 25 .4.2004
Något som hade långt gående åtföljder var designidealens officiella ifrågasättande i en konferens på Sveaborg 1968.
Man ville skrota designens stjärnstatus, designern sattes å sida och den anonyma designen tog vid. Peltonen &
Kaijalainen & Björklund, Glorian Antiikki nr. 48 1/2005
Egen kommentar: Linder designens temår 2005 kunde man konstatera att modernismen lever kvar i finsk minimalistisk
design och att man igen ofta marknadsför produkter genom designerns namn.
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tidsera, men Petrelius fortsatte efter det att upprätthålla designföretaget Vuokkos

modernistiska visuella stil och brand.

För fotografiets slutresultat påverkar valet av ljus, riktning och skärpa,

samt valet av filmnegativ. Fotografiet blir skarpt då ljuskällorna är starka och skuggorna

obefintliga, och det är denna teknik som Petrelius har använt i sina modernistiska

modefotografier. Mörkrumstekniken är avgörande för bildens gråtoner, valörerna, som

påverkar fotografiets stämning. Leena Saraste skriver att fotografiet är en studie av

former och osymmetri, renhet och materialkontrast. 185 Under Petrelius verksamma tid

skulle fotografen på förhand bestämma bildens grånyanser och välja ljuset och

framkallningen. Förutsättningen var en klar uppfattning av slutresultatet och en

noggrannhet vid framförandet. Fotografens förmåga att snabbt reagera och snappa upp

intryck är a och o. 186

Utan en konflikt blir bilden platt. Filmregissören och teoretikern Sergei

Eisenstein har enligt Saraste påstått att ett verk består av konflikter och motsatser i

valörer, rörelser, proportion, kön, politiska och andra symboler, ljus och skugga. 187 Alla

bilder jag valt innehåller grafisk svartvithet, kontraster och formalism i 1960-talets anda,

och därför har jag här börjat med det temat i stycket 4.2.

1 960-talets nya bildvinklar och en skarp avgränsning av motivet anser

jag även ha tillhört modernismen och behandlas i stycket 4.3. Leena Saraste har påstått

att en fotograf tolkar världen spontant med sina ögon och fötter genom att söka den allt-

sägande bildvinkeln och bearbetar på det viset verkligheten. Enligt henne är tre grundval

avgörande för bildens meddelande och dess konstnärlighet: tidpunkten för fotogra-

feringen, bildvinkeln och valet av tekniken. Vid en fotografering väljs även personernas

relationer till varandra; deras rörelser, miner och gester. 188

På 1 960-talet eftersträvades rörelse i modefotografiet och det var någonting

Petrelius då var känd för. Hans metoder presenteras som eget tema i stycket 4.4. Under

Petrelius period som här studeras, förutsatte en stor kamera ett eftertänksamt och lång-

sammare bearbetande medan en liten kamera tillät snabbhet och fotografering i rörelse.

185  Genom att välja en stor negativstorlek får man till stånd det mjukaste svartvita fotografiet med gråtoner som gör det
mera intensivt. En grovkornighet både i pappret och filmen ger ett helt annat intryck. Saraste 1996, 158, 160, 167
186  En av våra kändaste modernister Eino Mäkinen ansåg att det viktigaste for hans arbete var förmågan att snabbt se
valörerna och kompositionen samt motivet. Saraste 2004, 156, 160
187  Saraste 1996, 172
188  För att ett fotografi skall bli till, behövs en idé som antingen blixtsnabbt upphittas eller uppbyggs långsamt. Saraste
1996, 156-157, 163
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Materialet valdes på förhand; skulle filmen vara färg eller svartvit, långsam eller

ljuskänslig, skulle fotografiet tas på stativ med det ljus som fanns eller använde man

blixt eller annan artificiell belysning, som inte alltid betraktaren ens märkte att hade

använts. 189

Naturen som en scen för modefotografering lyftes fram i stycket 4.5. Det

var en självklarhet för de flesta modefotografer under 1960-talet att fotografera

utomhus, att ta steget ut från studion. ”Det är väldigt finländskt att fotografera

modellerna ute i naturen, den finska arketypen är flickan i björkdungen eller på råg-

åkern iklädd folkdräkt. Bland annat Vuokko och Marimekko har genom att fota sina

kläder ute i naturen kopplat dem både till det finska landskapet och den finska designen

” påpekade Merja Salo i en intervju våren 2005. 190 Harri Kalha har konstaterat i sin

doktorsavhandling att naturen alltid har varit en självklar kontext för att framhäva finsk

modernistisk design. 191

Jag ser som en stark del av modernismen bildserier och effektiv

”maskinell” serietillverkan, som diskuteras i stycket 4.6. Alla dessa fotografier som

valts som exempel på Petrelius produktion har varit en del av en serie i ett

modereportage eller som en uppbyggd reklamkampanj för designföretaget Vuokko, där

en brand förstärkts effektivare av serietillverkan. Liksom i den modernistiska

bildkonsten kan man i Petrelius produktion se serier men även montage, bilder

sammansatta i mörkrumsteknik, vilket var hans egen handstil.

4.2. Kontraster - svartvithet och konflikt i motiv eller form

Kontrasterna bildas i dessa Petrelius modefotografier främst genom den svartvita

estetiken men även genom formalism samt valet av motiv. I bild 1 hittar vi alla dessa

ingredienser. Visar bilden kanske ett porträtt av en fransk eller italiensk skådespelare

eller intellektuell filmregissör bland sin kamerautrustning? Den manlige modellen

verkar på samma gång stå både framför och bakom kameran. Leendet och blicken snett

framåt väcker betraktarens nyfikenhet; vad tänker han? Modellens naturliga pose,

189  Saraste 1996, 167
190  Bäck, Hufvudstadsbtadet 15.5.2005
191 "Kansalliseen hionnonanalogiaan eivät olleet itnmuuneja edistykselliset modernistitkaan. ” Kalha talar om 1940-
talets äktfinska naturmystik och att finskheten genom hela 1950-talet ansågs vara ett kulturarv som måste förvaras från
utländska intryck. Kalha, 190, 206
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ryggen en aningen böjd snett framåt i en båge, blir en kontrast till den raka och hårda,

vassa utrustningen. Kroppen har en svag rörelse. Han lutar sig bekvämt mot någonting

och gesten är stadig men ledig. Bakgrunden är ljus bakom extremt skarpa, svarta,

vertikala och horisontala linjer samt de två lampornas runda former. Den avgränsade

stången till vänster ger en tyngd och kontrast till modellen. Modellen omgivs av

konturer; han är som urklippt ur en annan skarp bild. Det finns både mjuka och hårda

material i bilden. Inga skuggor existerar, bakgrunden är upplyst, men mannens högra del

av ansiktet är normalt gråtonat. En kontrast och osymmetri bildas även i ansiktet mellan

det svarta (håret, nacken och vänstra halsen), och det normalt gråtonade området.

Petrelius berättar att det naturliga ljuset har kommit från ljuslådan på vänster sida och

bildens lampor har främst lyst upp modellens högra sida samt bakgrunden. 192 Klädseln,

som modellen visar, betonar en ny ungdomlighet och en öppnare attityd. Filmen

påverkade 1960-talets modefotografering, något som syns här i valet av rekvisita. Bilden

reflekterar underhållningsbranschen.

I bild 2 håller en svartklädd man upp en svart plafond framför den

kvinnliga modellen, som tar ett steg framåt. Här finns en antydan om svaga korta

skuggor, som lyfter upp modellerna och ger ett intryck av svaga rörelser. Ljuset kommer

mera från bildens vänstra sida. Kontraster bildas av ljus kvinna och mörk man, ena

modellen är placerad framåt - den andra visar ryggen, svart rektangel och rund basker,

hel svart höger sida - hel vit vänster sida. Dräktens randiga, strukturerande material

kommer väl fram i gråtoner fastän bakgrunden är skarpt indelad i vitt och svart.

Mannens vänstra fot och kvinnans båda fötter bildar tillsammans med rektangeln bakom

modellen en diagonal linje. Avgränsningen för motivet (paret) närmare betraktaren då

mannens hela högra sida och hattens övre del är avgränsade. Också tyngden av det

svarta området är förskjutet till bildens högra sida. Kvinnan verkar vara både mallig och

modig; hennes ansiktsuttryck är buttert, munnen putande och de för 1 960-talet typiska

bambiögonen tar kontakt med betraktaren. Hennes ögonkontakt är en central del för hela

bildens innehåll, som komponerats i bildens övre högra hörn. Modellen poserar typiskt

för sin tid genom att ta ett långt steg framåt så att hon kommer emot betraktaren.

Kvinnans basker inger en fransk konstnärlig touch och mannen i svart representerar en

mystisk, hemlighetsfull främling. Mannens gest är statisk och hans armar syns knapp -

han föreställer en statist, som han även på riktigt är. Här är vi inne på scenen i en

192  Petrelius muntlig information 20.4.2006
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modefotografering av det senaste mode. Kvinnans byxdräkt i enkla former med vertikalt

skärp och vita effektränder har en modernism i sig själv.

Bild 3 visar 1960-talets svartvita estetik när den var som starkast, där

underkläderna i optiskt svartvitt mönster understrykes ytterligare av vald teknik. Ljuset

är så starkt att modellens armar endast antyds. Det finns inga konturer i bilden och det

vita i modellen smälter samman med bakgrunden. Plaggens rutiga och randiga mönster

utgör en kontrast och bildar på samma gång kroppens form. Det finns en tomhet i

bakgrunden och kroppens genomskinlighet, men på samma gång fylls bilden upp av ett

erotiskt meddelande. Lolita-modellens undrande gest med ena fingret i munnen, sneda

huvud och nedsatta blick med bambiögonen är sexuellt förförande. Modellens högra ben

kan naturligt vickas, om än i skarp vinkel, medan andra höftens utskjutning är skarpt

utåt. Det är en oskyldigt blyg, men vågad och förbjuden sexualitet på samma gång, som

posen ger uttryck för. Posen skulle kunna tänkas passa bättre för en herrtidning, men nu

är ju kvinnorna målgruppen där kvinnorna identifierar sig med den nya kvinnorollen. Ett

fotografi ur samma modereportage har visats i Helsingin Sanomats månadsbilaga april

2002. Där är modellens pose än mera vågad; hon sitter på golvet med ena benet över det

andra och blicken är lika förföriskt förvånad. Här finns influenser av Mary Quant- och

"Swinging London” -stilen.

Man kan betona inre konflikter i det dynamiska motivet genom att välja

berättande element. Storhet betonas med små saker, ljuset med skugga, rörelse med

stagnation. 193 Bild 4 består av två bilder kopierade på varandra, något som var typiskt

för Petrelius. En kvinna i kort, ljus och prinsessalik nattdräkt svävar ovanför Helsingfors

mörka hustak och parker. Det fallosformade tornet kan vara ett kyrkotorn, som igen är

en kontrast till den rundformade kvinnan. Hon kan vara en drömmande ängel men också

en synderska i genomskinliga baby Jo//-nattdräkt. Modellens stagnerade men naturliga

rörelse i en stor pose visar ett avstannat ögonblick, där hon lyfter upp den korta

nattdräkten med sina händer från sidorna. Ansiktsuttrycket är något förvånande och

munnen är öppen. Enligt modereportagets text sjunger modellen dagens finska

popschlagrar och här föreställer modellen, enligt texten, vara olyckligt kär och hoppas

att han skall märka henne. Denna bild har varit en del av modereportaget "Uni

untuvatyynyllä", publicerad i tidningen Hopeapeili 22.2.1968, där samtliga fem bilder

består av två på varandra kopierade fotografier. Före modereportaget finns ett skilt
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reportage och en bildserie om modereportagets arbetsskeden. Modereporterns idé har

varit att sammanslå popschlagers och flickor som gungande och sjungande bland

molnen ovanför taken visar trendiga nattdräkter. Petrelius har bestämt hur bilderna

utformas och valt själva tekniken. En scen har byggts upp där en sammetsgardin har

föreställt svart himmel och rök har gett antydan om moln i bakgrunden, som inte så

starkt urskiljs i denna bild. Ett starkt frontalljus har placerats på modellen. Det andra

negativet består av landskapet och takena som har fotograferats ute på vintern, vilket ju

inte syns.193 194 Fantasin har flödat fritt och illusioner saknas inte.

I bild 5 ser man en elegant modell i exakt sidoprofil, vars dräktens och

skornas form i svart framhävs gentemot de vita handskarna och bakgrunden med ett

modernistiskt mönster i svart och vitt. De stora och häftiga, virvlande penseldragen i

bakgrunden, som antingen hör till ett dekorativt tyg eller en målad plansch ger en starkt

orolig rörelse framför den lugnt gående kvinnan. Bakgrunden är även en synonym till

konstnärligheten i haute couture-åväkten med lång scarf i tjockt tyg. Man kan tänka sig

att materialet är slätsammet. Modellens huvud med ett tjockt uppsatt hår på 1960-talsvis

är nerböjt som om hon vore blyg, allvarligt fundersam eller drömmande i sin egen värld,

men hon är en värdig och neutral modell för den värdefulla festdräkten som är i

blickfånget. Posen är ett långt, naturligt steg framåt och händerna är knäppta framför

höften där modellen går på podiumet. En scen har byggts upp som på en teater. Inga

föremål finns i bilden utan en enkelhet har sökts.

4.3. Nya bildvinklar och skarp avgränsning

Suggestiva bildvinklar men en enkelhet i fotografiet hörde till 1960-talets fotogra-

feringsstilar. Då fotograferade man ofta snett underifrån, 195 som också är ett av bild-

konstens traditionella sätt att avbilda en hjälte. Fotograferad upp emot skyn verkade

hjälten lång och ståtlig, något som passat in i den västerländska modefotograferingen.

Om man igen fotograferade ovanifrån ned ser personen nedtryckt ut. Bildvinkeln avgör

193  Saraste 1996, 163
194  Blomqvist & Saarinen, Hopeapeili 22.2.1968
Texten till modefotografiet innehåller orden till låten "Sä mikset mua huomaa" av popgruppen New Joys. "Kun ensi
kerran kohdataan käyn asiaan ja pyydän sua suoraan vaan kertomaan sä mikset mua huomaa. Milloin kaiken sulle nyt
kertoa saan näin kahdestaan. Milloin huomaat kaikki on parhaimmillaan näin kahdestaan... " Kivilahti, Hopeapeili
22.2.1968
193  Bäck, Hufvudstadsbladet 15.5.2005
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vad som är stort i bilden, vad som är viktigt i förgrunden, vad som är litet och

obetydligt, kanske till och med skymt. Avgränsningen är fotografens främsta medel för

komposition. Då man vill få mera rum mellan personer ökas mellanståndet och

fotografen väljer bredvinkeln (som inte passar till närbilder). Valet av objektivets

brännvidd är avgörande för intrycket av bildens skärpa, vilken del som är skarp, vilken

inte, och delvis också dess perspektiv - genom dessa uppkommer en stil, skriver

S araste. 196

Bild 6 utgör igen en vit rymd men här finns också gråtoner i material-

kontraster. En ung, spinkig kvinna sitter på ändan av en rund korgstol av italiensk

design, den enda rekvisitan, och hon vickar i en sofistikerad rörelse på ena foten. Inga

skuggor existerar. Den runda stolen är avgränsad på mitten och bildar en tyngd i motsats

till tomheten framför modellen. Riktningen går från höger till vänster, modellen

kommer emot betraktarens blick. Den leende kvinnan i en fri pose är innesluten i sig

själv och hon ser lycklig ut med sin hemlighet. De dekorerade händerna, som är knäppta

framför ansiktet, och det långa håret med en lång rosett på nacken bildar blickfånget.

Posen var otypisk för en kvinna. Hon är inte klädd för arbetslivet, utan för den moderna

människans nya fritid i mjuka, åtsmitande material och byxor. Ljuset är här mjukare,

och en enkelhet samt elegans har åstadkommits i bilden. Betraktaren ser bilden en

aningen upifrån. Stilen skulle kunna användas ännu i denna dag. På 1960-talsvis har

fotografiet komponerats färdigt vid tagningen och stolen är inte huvudsaken

kommenterar Petrelius. 197

Bild 7 är fotograferad suggestivt underifrån. Bildvinkeln framhäver

modellen som en hjältinna i kjoldräkt av tweed och huvudbonad med en speciell

knäppning under hakan. Den lediga modellen med en majestätisk pose ser käck och glad

ut, som om hon understryker att huvudbonaden är humoristisk. Modellen har inga gester

utan hon står i en stadig pose, men då hon är avgränsad från knäet uppåt verkar hon falla

framåt mot betraktaren. Intrycket förstärks av att bakgrundens mönster i solfjäderform är

placerad runt huvudet. Bilden tycks sväva runt modellen. Här har åstadkommits en

rörelse med lätta medel. Förstorade fotografier och textfragment, som urklippta ur en

modetidning, har använts som bakgrund. 198 En bild av ett ansikte har placerats upp och

196  Saraste 1996, 167
197  Petrelius muntlig information 20.4.2006
198  Bakgrunden kan ha bestått av både Petrelius egna samt elevernas fotografier. Petrelius muntlig information
20.4.2006
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ned bakom modellens ena axel och bildar ett eget blickfång. Bakgrunden bildar ett

abstrakt pussel mellan bild och text i svartvita tecken.

I bild 8 har två flickmodeller och en stor man fotograferats underifrån,

antagligen med vidvinkelobjekt, och på samma gång snett så att även taket syns uppe till

vänster. Den baskerförsedda mannen tycks falla in i bilden med sin starka lutning från

höger och direkta ögonkontakt, som förstärks av den skarpa avgränsningen. Juhani

Linnovaaras tavla i bakgrunden, mellan flickorna och mannen, ger en identitet åt den

robusta mannen. De ljusa, unga modellerna i svarta minimalistiska festdräkter ser upp

till "konstnären", men på samma gång är de både blyga inför och kanske förfasade över

den stora och mörka, lite buttra, skäggiga mannen i solkig sammetskavaj. Den ena

modellens gest med vänstra handen på mungipan understryker fundersamhet. Båda

flickorna står stadigt bredbenta i 1 960-talsposer. Deras ungdomlighet understryks av en

äldre man. "Konstnären" blir huvudpunkten även om det är fråga om ett modereportage,

men då plaggen är mycket enkla i svart behöver bilden "piggas upp". Här finns en

åsnebrygga mellan det konstnärliga värdet och modernismen i flickornas kläder och

konstnärens tavla. Man kan tänka sig situationen som ett vernissage, och en stark

realism existerar i den antagligen uppspelade scenen. 199

Bild 9 är tagen ovanifrån och man får ett intryck av att mannen blir

nedtryckt. Han ler något men tittar bort, kanske tankarna är i det förflutna. Posen är stel

men kostymen är klanderfri - den är sist och slutligen det viktigaste i modebildens

funktion. ”Kvinnan bakom mannen” är mera levande och stirrar in i kameran. Är det

hon som styr och ställer, men särskilt nöjd ser hon inte ut? Det blir en kontrast mellan

parets ansiktsuttryck. Man kan se paret som en x-formation, där bådas huvuden är övre

delen och mannens båda ben samt kvinnans ena fot är den undre delen av x:t. Kvinnans

kropp utmynnar i mannens högra ben och mannens vänstra hand är nära kvinnans ena

fot. Paret är innästlade i varandra. Bilden kan ha sammansatts av två bilder på varandra

eller så att en del av kvinnan har klippts bort. Bakgrunden är igen en vit plafond, inga

skuggor och ingen rekvisita finns. Bilden är mycket förenklad men ej innehållslös.

Fotografiet har varit en del av ett modereportage och då har texten även gett ett förslag

på innebörd.

199  Han minns att bilden kunde ha fotograferats på en vernissage på Amos Andersons konstmuseum. Petrelius muntlig
information 20.4.2006
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I bild 10 ser man en ung rik emanciperad kvinna sittande i tidens nya

statussymbol, en öppen sportbil, på väg att trycka ned solglasögonen för näsan och köra

i väg. Modellen ser framåt. Bildvinkeln är starkt uppifrån och från sidan tagen, som om

den nyfikne betraktaren kunde smygtitta på henne. Kanske en paparazzi har tagit

fotografiet? Hela bilen syns inte; nedre delen av fotografiet är hel vitt, som en del av

bilen, och som understryker den svarta inredningen och ökar bildens djupverkan. Större

kontraster bildas genom att modellen har ljusa kläder i den svart inredda bilen, samt den

lodräta bilinredningen i kontrast till bakgrundens gata med smala "vågräta" fartränder av

trottoar och spårvagnsskenor. Modellen i byxdräkt är komponerad lite ovanför mitten.

Man kan tänka sig att här inte visas det billigaste modet; rekvisitan, en dyr bil, införlivar

byxdräkten med kvalitet samt det senaste internationella modet. Modereportagen

förväntas ge något åt damtidningarnas läsare att drömma om. Paparazzistilen var ny i

det internationella 1 960-talets modefotografering.

Genom detaljer kan man berätta om en helhet och en historie. Den fartfyllda

bilden 1 1 är som urklippt ur en musikal. Den unga mannen ses på lek i flygande fart

jaga en skrattande kvinna. Modellerna ses nedifrån upp mot det starka motljuset.

Mannen ser frågande ut, vart är hon på väg? Det finns två riktningar i bilden. Av de

rundade konstruktionerna i trä bildas ett sug och ett centralperspektiv till vänster om

mitten som fortsätter ut i djupet bakom bilden. Den andra riktningen bildas av paret. Det

bildas en kollision då paret kommer emot betraktaren, då riktningen är i motsats till hur

betraktaren läser bilden, från vänster till höger. Kvinnan i smala läderbyxor tittar över

ena axeln och armen i samma ögonblick som hon korsar spåret med ett jättekliv. Här

visas klädsel som fullt möjliggör en aktiv livsstil med hösta möjliga rörelser, även för en

kvinna. Det är hon som bildar tyngden i bilden då hon är mörkast och närmast

betraktaren. Modellernas poser är komponerade även om det visar upp en möjlig

naturlig rörelse. Kvinnans vänster arm och ben är skarpt avgränsade. Mannens fötter

slutar vid kvinnans vänsta fot och hans ena ben blir exakt bakom hennes raka vänstra

ben. 200 Modellerna har klättrat på Borgbackens bergochdalbana. West Side Story

200 Riktningen av verksamheten, som beror på fotografens distans till motivet avgör rörelsens tyngdsverkan. För en
västerländsk betraktare är det lättare att läsa bilder från vänster till höger, liksom man läser text och seriebilder. Saraste
1996, 163
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påverkade modefotograferingen inetrnationellt och också här. 201 Man kan se rörelserna

som modern dans.

4.4. Rytm och rörelse

Rörelsen måste konstrueras, den går inte att automatiskt fånga, påpekar Leena Saraste.

Ett intryck av rörelse kan uppkomma på olika sätt; genom linjernas dynamik,

kompositionen, bildens inre dynamik och ombyte, toner och linjer, men också hur ögat

vandrar på bildens yta. En djupverkan bildas genom en helhetskomposition, hur figurens

rörelse är placerad jämfört med andra delar i bilden samt användningen av gråtoner. En

oskärpa eller fartränder förorsakad av en långsam exponeringstid har ett samband med

den riktiga rörelsen. Genom att använda överlånga exponeringstider och låta endera

motivet eller kameran röra sig får man en överraskning i bilden. 202

Fotografierna 12 och 13 har tillhört samma modereportage. Här speglas

ljuset i ett smycke som genom blixten får till stånd en fartrand. Som ljus har använts den

"vanliga" ljuslådan och en blixt, som "stannat upp tiden". Kameran är stilla men då

huvudet rörs aningen åstadkoms denna ljuseffekt. Petrelius minns att både modellens

kläder och plafonden har varit svart. 203 1 bild 12 utsuddas det bleka ansiktet, och det

utflyter i dimma på högra sidan. Den vänstra delen av ansiktet har normala gråtoner.

Modellens blick är neutralt nedsatt, men den existerar ändå, och är tvärtemot rörelsens

rikting. I bild 13 finns det i någon mån naturliga gråtoner i handen och i ringen, medan

största delen av handen är vit och bakgrunden är helt svart för att smycket skall

maximalt komma fram. Även om smyckenas design i båda dessa bilder inte syns helt

skarpa, så kan designen urskiljas och ett intryck av en smyckesdesigners fartfyllda verk

fås till stånd.

Till de mest specifika arbeten Petrelius är känd för, hör de från och med

1964 dublicerade Vuokkos fotografier, där ett negativ dublicerades flera gånger på

samma kopia. 204 Som exempel av dessa har jag valt bilderna 14-18 och 21. Annat

mörkrumsarbete har gjorts i bilderna 19 och 20. Fotografierna har varit färdigt

201  Han minns West Side Story, som senare blev en klassiker. Petrelius muntlig information 20.4.2006
West Side Story-musikalen startade på Broadway 1957 och utkom som film 1961 .
202 Ett ögonblick avskiljd från tidens gång återger inte vad som egentligen hände i verkligheten. Saraste 1996, 156, 163
203 Petrelius muntlig information 20.4.2006
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avgränsade och kopierade för dess användare samt betraktare. Formerna uppstår,

förutom via plaggets tryckta motiv, genom den kopierade modellens rörelser och

svartvita detaljer, men också genom de tomma mellanrummen. I fotografierna för

Vuokko Nurmesniemi finns en regelbunden rytm som i modellernas gång på

"catwalken" eller som om de vore i ett transtillstånd. Silhuetten framhäver rörelsen och

mönstret kommer till sin rätta i kompositionen. Kläderna innehåller en funktionalistisk

idé; Vuokkos plagg möjliggjorde ett nytt sätt att röra sig, som skulle förevisas.

Modellerna har alla rakt, långt hår, bara ben och de går barfota, som var en önskan av

Vuokko Nurmesniemi.

I bild 14 strävar den moderna, fria kvinnan mot solen genom ett hopp uppåt.

Ansiktet är vänt starkt uppåt bort från betraktaren och nacken är böjd bakåt över högra

axeln. Hennes vänstra hand går in i magen och klänningens "sol" på följande modell.

Högra handen lyfter lätt upp klänningen och bildar en båge mot den andre kopierade

modellens vänstra övre bakre ben. Enligt tygets finska namn "Pyörre" snurrar mönstret

på tyget. Benen bildar en mångfaldig, jämn rytm. Bakgrunden är en vit plafond. Denna

bild var den första dublicerade modebilden för designföretaget Vuokko, och detta tyg är

igen i Vuokkos produktion.

Bilderna 15 till och med 19 är alla från det händelserika året 1968. 1 alla

bilderna 1 5 till och med 1 8 är det enstaka negativet dublicerat fyra gånger på pappret.

I bild 1 5 är modellerna, som ur papper utklippta tomtenissar, fångade från

sidan marscherande med långa steg på tå i långa morgonrockar med huva (som kan även

föreställa en kappa). Modellerna marscherar i en riktning åt höger upp i en båge. Den

förste modellen (från vänster sett) är skarpt avgränsad och hon är mera en antydan, den

andre modellen ses helt och hållet, den tredje saknar vänster ben och av den fjärde syns

mitten av kroppen. Mönstrets stora svartvita prickar kunde vara direkt nedtecknade på

fotografiet. Bilden saknar bakgrund.

I bild 16 står den dublicerade, teatraliska Lolitan, i en kort klänning och stor

slokig solhatt, frysande på tå. Hon vädjar oskuldsfullt mot betraktaren med sin putande

Marilyn-mun och sorgsamma bambiögon, som en hund. Plafonden är igen vit, dräkten

med matchande hatt skarpt svart-vit prickig, men kroppen har naturliga gråtoner.

Gesterna är nya; båda händerna är placerade under hakan och vänstra fotens tår spretar

204 Han har påpekat att detta mörkrumsarbete krävde då mycket handarbete. Arbetet skulle göras noggrannt men tid
gavs alltid för designföretaget Vuokko. Petrelius 20.4.2006
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åt alla håll. Tre av modellerna syns i sin helhet men den fjärde är avgränsad, dock så att

ansiktet finns kvar. Tygets prickar har en optisk illusion. Av samma storprickiga tyg har

tillverkats olika kläder i bilderna 15 och 16, och de uttrycker samma image.

Den dublicerade modellen i bild 17 tar ett jättekliv med sina överdrivet

långa ben som en skyltdocka (jag har själv sett en sådan pose på en skyltdocka från

1970-talet). Fotografiet är möjligtvis taget en aningen underifrån. Man kan läsa det

rutiga mönstret som ett eget mönster och en rörelse som fortsätter över de dublicerade

malliga och robotaktiga modellerna. Mönstret med stora fyrkanter bildar tillsammans

optiska illusioner. Människan är dublicerad och kopierad liksom det modernistiska

mönstret. Denna bild representerar en mera hård form av modernismen och 1960-talets

futurism.

Bild 1 8 har en dublicerad modell med ett dockaktigt 1 960-talsansikte, stora

stirrande ögon med lösögonfransar och ett platt långt hår. Gesten är överdriven; den ena

armen (den andra armen syns ej) drar ut den korta klänningen till en A-form så långt

bakåt det är möjligt. Här har modellen avkortats nedan om knäet, som understryker

klänningens form och mönster, vars vita delar försvinner in i bakgrundens vita fond.

Huvudet och benen har hela konturer. Det är tämligen svårt att urskilja enskilt de fyra

dublicerade modellerna, för någon av dem måste betraktas genom att man vänder på sitt

huvud eller på bilden. Bilden går att använda på tre olika led. Två av modellerna och

alla fyra huvudena syns i sin helhet. Den A-formade klänningen virvlar runt som i en

dans och de svartvita kontrasterna bildar en rytm som i en målning med opmönster.

Bild 19 är extremt enkel med en självsäker modell i centrum. Bakgrund och

rekvisita saknas. Hon är glad, "här kommer jag filmstjärnan med långa kliv", och hon

går som en modell på catwalken med ryggen lutad bakåt. Händerna är raka och utåt från

sidorna, händerna i spretande gester, som om hon balanserade på en lina. Klänningens

mönster i böljande vertikal linje, som förstås är huvudsaken, förstärker intrycket av ett

långt steg. Den enorma, runda huvudbonaden är en kontrast till den svarta penseldragna

randen på den förvrängda långsmala silhuetten. Intrycket av bilden är skarpt svartvit

men modellen har gråfärger och en kontur även om den är svag. Petrelius berättar att

ingen vidvinkel har här använts, utan att pappret har lutats under förstoringsprocessen i
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mörkrummet, så att en större längdverkan åstadkommits. 205 Här har den sociala

kontexten utsuddats alldeles som i en modeteckning till en linjernas elegans.

År 1967 är Vuokko Nurmesniemi glad för att hennes sätt att framställa

kläder, med så få sömmar som möjligt och knappar utbytta mot dragkjed och kard-

borrband, så småningom börjat godkännas. Rymdtemat var på modet, som hon då säger

i en intervju: ”Me elämme nyt avarusuaikaa, Cape Kennedyn aikaa, eivät siihen napit

kuulu. Käyttö on puvim ainoa ratkaiseva ominaisuus. ” 206 1 bild 20 från samma år kan

man se influensen av 1 960-talets rymdtid där modellen svävar genom en rymd och in i

en vindtunnel. Hennes extremiter är all böjda åt vänster sida som om en vind kom från

höger. Hon tittar mot betraktaren och munnen är lite öppen. Klänningen av minilängd

har hasats upp till en ”påse på magen”. Den klassiska åsikten vad som är vackert har en

mindre betydelse. Det runda i mönstret går igen i bakgrundens runda form, som får till

stånd en stark centraliserad, zoomad, optisk verkan. Mönstret är samma som i bild 1 7

men med gråtoner. Bilden har framställts så att modellen sitter på en snurrande stol, men

stolen har ”klippts” bort i mörkrummet. Negativet har snurrat runt på en skivspelare,

som fått till stånd en rund ring av "fartränder" på pappret. Petrelius minns att denna

modebild var en av de mest populära ur hans produktion. 207 Framtidsboomens stora

tidevarv var slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Bilden är ett exempel på hur

fotografen på ett enkelt sätt har fått fram en evighet i ett avstannat ögonblick och ett rum

med en känsla av futuristisk utopi.

Svartvitheten är i dessa fotografier ett mönster i sig själv, även de "fläckar"

som inte hör till tygets mönster. Mellan modellerna bildas ett eget mönster som i en

jämn musikalisk rytm. "Flickor som på ett band" ikoniserade Vuokkos produkter och

uttryckte en egen, original image, som urskiljdes från konkurrenterna. Dessa bilder

innehåller starka estetiska former men saknaden av rekvisita gör lätt att ett djupare

innehåll saknas. Abstraktheten och minimalismen är en väsentlig del av modernismen,

vars svartvita estetik förstummar.

205  Petrelius muntlig information 20.4.2006
206  Vuokko Nurmesniemi berättar i en intervju för tidningen Hopeapeili år 1967 att även modehuset Dior var
intresserad av att tillverka hennes plagg. "Mutta nehän ovat minun ptikujani, eivät ne sovi Diorille. " Soras, Hopeapeili
22/1967
207  Hur stolen är bortklippt minns han ej, men i arkivet såg jag ett negativ där stolen var överkryssad med svart tusch
Petrelius muntlig information 20.4.2006
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4.5. Ute i den finska naturen

Merja Salo har lyft fram Petrelius som en guru på ”naturmodefotografier.” En barfotad

flicka på en strandklippa eller i en vassrugge, så naturligt kammad och sminkad som

möjligt motsvarade föreställningen om finskheten. Båda designföretagen Vuokko och

Marimekko är kända för att ha fotograferat mode ute i naturen 208

Petrelius version av den finska modebildens arketyp är i bild 21 repre-

senterad av hans dublicerade version med två bilder på varandra, gjord för Vuokko.

Bilden har en renhet och klarhet i det vita som blir genomskinligt då vinterlandskapet

smälter in i klänningen. Två fotografier har kopierats på varandra så att naturen kommer

igenom modellen och långklänningen; klänningens stora, sneda, vita rutor består av ljus

och bakgrund. Modellens högra utsträckta arm syns ej bakom den cape-formade ärmen,

men mönstrets vita rutor urskiljs bättre från tygets svarta botten. Den vänstra armen är

böjd i en starkare, dansande gest. Hennes mun är öppen och hon tittar bort mot vänster

över betraktaren. Vinterlandskapets träd är neutrala, men ett skidspår fortsätter som en

linje mitt in i bakgrunden. Rörelsen är långsam och elegant, långsamt svävande. Här

svävas det fram genom konstens värld och en kontext av "Finnish design". Fotografiet

är antagligen från 1972. 209

I bild 22 går en butter skepnad genom naturen som om hon hade en

förföljare efter sig. Petrelius vill visa en "naturlig människa" och en ”äkta natur-

upplevelse” och här skall modellen föreställa att hon ser framför sig vart hon går. 210

Tygets få svarta pricker lyser ur det vita tyget, som igen är en kontrast till bakgrunden av

en mörk skog med ormbunkar. Ljuset bakom modellen i bildens övre, högra hörn ger ett

djup dit betraktarens blickar följer. Kompositionen har något gemensamt med en

realistisk 1800-tals målning. Modernismen representeras av själva plagget och naturens

anknytan till finsk design. Av alla till denna studie valda fotografier innehåller detta

mest realism. Realismen har en ändamålsenlighet och skönhet föds genom betraktarens

visshet av naturen, kanske i en större grad på 1960-talet än i vår dag.

208 Merja Salo har kommenterat: "Suomalaisen muotivalokuvan ominaispiirre on ollut sen luontosuhde. ”
"Paljasjalkainen neito rantakallioilla tai kaislikossa, mahdollisimman luonnolliseksi kammattuna ja meikattuna, oli
Marimekon ja Vuokon muotikuvien tunnusmerkki”. "Suomen muotivalokuvan keskeisiä hahmoja ovat olleet alan
kantaäiti Emmi Foch ja 60-luvun luontomuotikuvien guru Max Petrelius. ” Mattila, Metro 16.5.2005
"Vill man finna en kuriositet i den finska modefotografin, kunde det vara bilderna som tagits i vassruggar”. Salo, 2005
209 En liknande modebild från 1972, med samma modell, har publicerats i boken Mainosvalokuva 1920-2000.
210  Petrelius muntlig information 20.4.2006
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I fotografierna 21 och 22 ger naturen ett filosofiskt djup och en anknytning

till finsk design. Ögonkontakt mellan modellen och betraktaren fattas i båda dessa

fotografier, liksom i flera andra av dessa fotografier, som understryker att modellen är

utesluten från omvärlden och innesluten i sig själv.

4.6. Fotografiet som en del av en serie och en handstil

Dessa bildexempel har analyserats som självständiga bilder som kan stå för sig själva,

men de har alla tillhört någon form av serie. En serie berättar något mera om innehållet

och upprepar meddelandet; budskapet förstärks då bilden fungerar som en del av en

serie. En viktig del av Petrelius produktion är redaktionell modefotografi med mode-

riktiga och innovativa idéer, som han kanske mest var känd för på sin samtid. Petrelius

själv har sagt flera gånger att han hade fria händer att hitta på idéer och tekniker till sina

modereportagena. Om man ser hela serien, ser man idén, påminner han. 211

Redaktionell fotografi ger fotografen en stor estetisk frihet, enligt Patrik

Aspers. Framförallt redaktionell modefotografi med hög status drivs efter en logik som

liknar konstvärldens. Resultatet av bildskapandeprocessen kan ses av alla i branschen,

genom att de publiceras i tidningar eller i reklamkampanjer. Modetidningar har ett

visuellt narrativ ur vilket varje fotograf hämtar inspiration, men fotografen sitter ”fast” i

sin egen stil. En differentiering gentemot konkurrenten är nödvändig, både för

tillverkaren och fotografen. Han påstår att fotografer ogärna kopierar varandras stilar; de

strävar efter det unika, och precis som i konstvärlden är det viktigt för fotograferna att

ha en unik stil som möjliggör att de går att skilja dem. 212

Leena Saraste kallar en personlig och konstnärlig stil, som skiljes ur

mängden, för en handstil. 213 Som Petrelius handstil ser jag tekniken i bilderna 4, 14-18

och 21, ett modernistiskt montage. Fotografierna 15-18 har alla producerats under året

1968 och de har samma handstil; negativet har dublicerats fyra gånger på samma papper

som fått till stånd en rytm och riktning i bilden. Fotografierna 14-18 för designföretaget

21  1 Petrelius muntlig information 20.4.2006
Stilen i hans modereportagen kan oftast klassifieras som bildjournalism, med en berättande text vad hjältinnan gjorde
och hur hon levde livet.
212  Aspers refererar till Howard Beckers teori i dess bok Art Worlds från 1 982. Aspers, 62-64
Bilder har en unik egenskap att uttrycka känslolägen och atmosfärer, men man kan aldrig vara helt säker på bildens
betydelse. Man skall minnas då man läser modereportagen att bildtexten kan ändra betydelsen. Koskennurmi-Sivonen,
18-20

60



Vuokko kan ses som delar av en serie, där svartvit estetik och dublicering går igen. I

bild 4 och 21 har två skilda negativ förstorats på samma papper, så att motiven samman-

smälter. Mörkrumsteknik har även använts i bilderna 19 (pappret har lutats) och 20

(stolen bortklippt och fartränder åstadkommits av en snurrande skiva) för att understryka

designen i klädesplaggen.

En annan Perelius handstil var hans ute i naturen fotograferade

modebilder, där han underströk att modellerna skulle föreställa ”naturliga människor”

och poseringen minimaliserades, varav den sista bilden 22 är ett exempel. Modernismen

bildades till mångt av plagget men också genom betraktarens visshet om att detta

fotografi skall jag läsa som en representant för modernistisk finsk design. Men skulle en

utlänning läsa bilden så? Antagligen om hon/han hade någon sorts bakgrundsfakta om

finsk design eller modernism.

Hopp och rörelser i bilden var flera fotografers handstil under 1960-talet,

Petrelius var en av dem.

5. Slutord. Svartvit estetik och finsk modernism -

Petrelius betydelse för finskt modefotografi

På 1960-talet uppstod flera fenomen som verkar ännu idag; konsumtionssamhället med

engångskulturen tog sin form. Förändringarna inom den finska befolkningsstrukturen

och urbaniseringen var exceptionellt stor och tekniska uppfinningar slog snabbt igenom.

Finsk textilindustri växte stadigt under hela decenniet. Finland var till det mesta ett

konservativt och ett inåtriktat land, men ett skandinaviskt välfärdssamhälle och ett mera

öppnare samhälle uppbyggdes. Sverige påverkade starkt bland annat via damtidningar,

emmigranter och yrkesutövare, som exempel Petrelius lärlingstid i Stockholm. Det

anses allmänt att 1 960-talet var ett fritt decennium (då lagstiftningen inte heller var långt

kommen), och då reklamen var stämningsfull och imagebildande. Ungdomarna bildade

en egen ny målgrupp. 1970-talets oljekris hämtade med sig en helt annan reklam, där

den murriga färgbilden, den sakliga produkten och priset blev huvudsaken. Efter det

framfördes hård kritik emot reklambilder, bland annat kritiserades att reklamens kvinnor

nergraderades till objekt. Man kan konstatera att Petrelius tid som modefotograf 1962-

213  Saraste 1996, 156
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1973 sammanfaller med en visuellt kreativ tidsperiod då det förväntades att mode-

bilderna innehöll nya imager och nya tekniker för en ny ung målgrupp och en modern

identitetssökande kvinna.

Modebilden var en del av det allt mera urbaniserade samhället och

modetidningarna innehöll fantasifulla modereportagen för den moderna kvinnan. Både

den växande finska konfektionsindustrin och modetidningarna hade ett behov för

modefotografier då Petrelius började; de nya modestilarna behövde framföras på nya

sätt. På 1950-talet hade modefotograferingen varit endast en av många yrkesgrenar för

en fotograf. Med 1 960-talets konfektionsmode kom de stadigvarande mode-

journalisterna och specialiserade modefotograferna. Petrelius var en av de första för

allmänheten kända finska modefotograferna, som fotograferade för de ledande

modetidningarna och modebutikerna.

Modebilden reflekterar ändringar i kulturella attityder och skönhetsideal.

Det internationella modet påverkade men i Finland gick man inte med på ytliga mode-

nycker; modet växlade inte lika snabbt och konsumeringen måste hållas inom realistiska

proportioner. På 1960-talet hade de finska kvinnorna oftare råd att köpa åt sig själva

klädesplagg, också nya arbetsuppgifter krävde en annan klass på klädseln. Andra hälften

av 1960-talet förevisade en ny typ av kvinnoideal; en slank men sexig flickkvinna i kort

kjol med stor hårmodell, som kan betraktas i bilderna 4 och 8. En annan mera populär

stil i Finland var den skandinaviska, modernistiska och funktionella designen, som

frigjorde kvinnokroppen från snäva kläder, och som här representeras av designföretaget

Vuokko. Allmänt sett skulle kläderna vara ungdomliga oberoende på bärarens ålder.

1960-talets nya stilar blåste friskt bort dammet från 1950-talets mode-

fotografi med dess stränga poser och gråa mjuka toner. 1950-talets modefotografier hade

visat blyga modeller i distingerade poseringar som fick dräkten att komma till sin fördel

med sensuella svängningar av kjolen, och genom ljussättningen hade främst betonats

textilets struktur och eleganta profiler. Under 1960-talet kan man skilja på mode-

fotografier för det konservativa salongsmodet, som byggde på 1950-talets visualitet, och

för konfektionsindustrin, där man kan spåra en djupare förändring och föryngring inom

den västerländska livsstilen med modeller som hoppar och poserar i starka rörelser, som

det svartvita grafiska fotografiet ytterligare underströk. 1960-talets dekorativa kläder

samt fantasimode fyllde upp en enkel bild med vit plafond i bakgrunden, där själva

plaggen kunde innehålla en stark grafisk modernism. Under 1970-talets andra hälft var

62



modet inte lika elegant som förut, ej heller modernistiskt, och det påverkade automatiskt

modefotografiet.

Modernismen var på 1950-60-talen en medborgerlig dygd, då samhället på

alla sätt skulle moderniseras. Den finländska publiken var sedan 1940-talet van vid den

kanoniserade modernismen där en estetisk skönhet söktes i den funktionella formen och

den finska naturen. Man kan ju å andra sidan kritisera modernismens ytlighet och

formalism; en yta av form och skarpa gränser där allt onödigt bör minimaliseras. I denna

studie finns bilder som på grund av att modernismen finns i produkterna också får en

stark modernistisk ”touch” som endast behöver understrykas. Modernismen avtrappades

under Petrelius tid som känd modefotograf och också han tog upp 1970-talets rikliga

bildpotpurri med mjukare stilar och färger som reklamfotograf, men han fortsatte att

arbeta med en modernistisk stil för designföretagen Vuokko och Artek.

Vuokko Nurmesniemis produkter hade en stark modernism i sig själva,

funktionalitet och mönstret var det viktigaste som måste komma fram. Petrelius skulle

understryka hennes design och hans fotografier visar upp en modernism i enkla

bakgrunder och former som via rörelser och rytmer blir levande. De slagkraftiga och

effektiva fotografierna för designföretaget Vuokko kan kallas som klassiska, då de ännu

fungerar som symboler för finskhetens och designproduktens värden. Även i Sverige

igenkändes Vuokkos design via Petrelius fotografering. Det har funnits en kontinuitet i

"Finnish design" -stilen. Här kan man diskutera viktigheten av att företaget har en egen

igenkännbar image, som man håller fast vid. Han fotograferade under årtionden för en

annan av de kändaste modernistiska branden i Finland, Artek, vilket visar att han har

haft ett säkert estetiskt öga för modernismen. Kontraster i former anser jag starkast har

existerat i Petrelius svartvita fotografier för Artek, som är utelämnade ur denna studie.

Överhuvudtaget var det svartvita fotografiets estetik hans starkare sida.

Den svartvita estetiken blev i sig själv allt viktigare med kraftigare och

effektfulla kontraster under 1960-talet och ju längre mot decenniets slut man kom. Om

man jämför modefotografierna med bildsnutterna till takten av ungdomsmusik i 1960-

talets populära engelska televisionsserie "Ready Steady Go!" ser man även där ett

grafiskt svartvitt språk med starka visuella rörelser och oroliga optiska illusioner som

formade vardagen. Den svartvita estetiken fanns i televisionen, klädesdesignen, op- och

popkonsten och modefotografin. Liksom popmusiken hade ”nakna” enkla melodier och

energisk rytm, hittas samma äkta enkelhet i det svartvita modefotografiets slagkraft.
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Musikens påverkan på 1960-talets modefotografi anser jag kan ses i modellernas lediga

poser och överdrivna rörelser liksom i popmusiken. Modefotograferna tillhörde

utomlands samma kast som popkonstnärerna. Det fanns något av en 1 960-talets finsk

"popkonstnär" i Petrelius, om än i mindre skala.

I alla dessa Petrelius modebilder kan skådas en förenkling av fotografiets

gråa toner. Svartvitheten och grafiska effekter är som starkast i bilderna för Vuokko

under 1960-talets slut. Visuella effekter har sökts och sammanställts i mörkrummet till

överdrivenhet, som exempel bild 19 där modellen förlängts för att visa en överdriven,

långsmal klänning och förstärka en svalt böljande linje.

Förenklingen har i de flesta bilderna påbörjats med att välja en vit plafond

som bakgrund; se bilderna 1, 2, 3, 6, 9, 14-20. En enkel svart bakgrund och svarta kläder

på modellen har använts för att framhäva metallsmyckena i bild 12 och 13. Även

minimaliseringen av skuggor förenklade bilden; endast innehållet och en stark forma-

lism var väsentliga. I ingen av dessa bilder finns en skugga att tala om. Modellerna i

bilderna 1, 2, 5, 9, 17 och 22 har starka konturer, medan det vita i modellen förfluter in i

bakgrundens vita plafond eller fält till en sorts genomskinlighet i bilderna 3, 15, 16, 18

och 21. Kläderna har visat 1960-talets svartvita estetik speciellt i bild 3 och i alla bilder

för Vuokko, förutom bild 20 där gråtoner finns i klänningens mönster.

I bilderna har olika kontraster åstadkommits. I bild 1 är det fotoutrust-

ningen med runda former och vertikala linjer som ger en formalistisk kontrast till

modellen. En skarp svart skärm blir en formalistisk och grafisk kontrast som lyfter fram

modellens byxdräkt i bild 2. 1 bild 6 fungerar en modern korgstol som materialkontrast

och en kontrast till det vita och tomma av ena sidan av bilden. I bild 8 bildar en målning

i bakgrunden kontrast till modellerna. Bakgrunden av natur blir kontrast och lyfter fram

plaggen i bilderna 21 och 22. Inre konflikter i motivet finns i bilderna 4 och 8; i bild 4

hör inte de svarta hustaken ihop med en prinsesslik kvinna i baby tto/Z-nattdräkt, i bild 8

är det en kontrast mellan de unga ljusa flickorna i festdräkter och den manliga, äldre

robusta mannen i solkig sammetskavaj .

Avgränsningen är fotografens främsta medel för komposition. Om man

jämför med vår digitala tid är det nu vanligt att man avgränsar en bild på reklambyråns

dataskärm, men då avgränstes fotografiet färdigt. Avgränsningen kan också understryka

formalismen, så som i bilderna 14-18 för Vuokko och den svarta skärmen på ena sidan

av bild 2. 1 bild 6 har den enda rekvisitan, korgstolen, avgränsts för att få en tyngd i
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bilden. I bild 8, taget från ett "vernissage", har en häftig bildvinkel använts utan att

utelämna en naturlig historia i bilden; här hittas reportagefotografiets estetik. Bild 10

med kvinnan i sportbilen kunde vara tagen av en paparazzi. En annan suggestiv

bildvinkel finns i bild 1 1 där modellen ses rakt underifrån. Bilderna 12 och 13 har

avgränsts så att smyckena är placerade på ena sidan av fotografiet.

Petrelius fotografier visade modellerna i nya poser, rörelser och steg, men

han ville visa en naturlighet även om dessa är överdrivna på 1960-talsvis. Han strävade

bort från det stela arrangerade fotografiet, i stället skulle modellerna göra något, som

han uttrycker det, ”som i ett skådespeleri”. Speciellt modereportagen visade kvinnan

som en agerande kvinna, där modellen främst hade föreställt en ”skyltdocka”. Den ledigt

sittande posen i bild 6 visar en kvinna som får sitta hur det behagar, ingen haute couture

visas här! I bild 8 står modellen stadigt bredbent i kort klänning. I bild 10 sitter

modellen i en bil och det var nytt. Bild 16 visar en ny gest där modellen barfota spretar

på fotens tår. Slutresultatet kunde vara en överraskande enkel elegans, som i bilderna 1 9

och 22. Modellen tar ett långt steg framåt i bilderna 2 och 5, 15, 17, 19, 22. 1 bilderna

14-18 för Vuokko bildas en rörelse också av helheten av de dublicerade modellerna och

mönstret i deras plagg. Indelningen av svarta fält och tomhet bildar tillsammans en jämn

rytm och riktning i bilden. I bild 15 och 18 går modellerna i en båge, i bild 14 i en stark

diagonal över bilden, i bild 17 bildas en svagare sned linje av de dublicerade

modellerna. I bild 20 har rörelsen framställts genom modellens rörelse som upphäver

tyngdlagen men också genom en rondell av fartränder.

Man kan spåra danssteg och rytmer i modellernas poser. De starkaste

poserna är i bild 1 1 som är uppbyggd "enligt en musikal" och i bild 14 där modellen tar

ett långt hopp uppåt. Petrelius har sökt efter att fånga spontana rörelser vid rätt

ögonblick, det som ögat normalt inte kan se. Han har en noggrannhet och skärpa i sina

fotografier även om modellen är i rörelse. På 1960-talet uppfattades inte suddigt

fotografi som ett ”lyckat fotografi”, men efter det har ju trenderna förbytts. Svartvitheten

har traditionellt hört till dansfotografiet, där starka kontraster upphäver rörelsen och

modellens form, och dessa har influerat Petrelius under 1960-talet.

Tryckta tyger eller fotografier i bakgrunden gav ett djup och en rörelse i

bilden, som exempel bild 7 där kvinnan står stadigt men tycks falla framåt genom

"solfjädern" som snurrar henne runt i en ring. I bild 5 är plattheten påfallbar trots den
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oroliga "målningen" i bakgrunden, därför att podiumet, som modellen går på, bildar ett

djup.

På 1960-talet fotograferades det ofta modebilder ute i riktiga miljöer eller i

naturen. En av Petrelius starka sidor har allmänt ansetts vara hans modebilder som är

fotograferade ute i naturen. Han ville inte att modellerna då skulle posera, utan att de

skulle gå naturligt i skogen eller visa en "naturupplevelse". Man kan inte tala om ett

objektivt dokument men det finns en strävan efter realism i bild 22. Den finska publiken

förstod hans naturfotografier och dess anknytan till begreppet finsk design.

I dessa bildexempel har använts lite rekvisita som gett bilderna en moder-

nistisk effektivitet. Bildjournalismen levde vidare under 1960-talet och även Petrelius

fotograferade bildjournalistiska modereportagen där det berättades en historia via

realistiska miljöer och rekvisita. Idén att modellen skulle göra något som "i ett

skådespeleri" och på ett naturlig sätt har sina rötter i bildjournalismen, som i denna

studie endast har varit ett sidospår. En hel berättelse skulle rymmas i ett enda fotografi, i

bild 1 kan ses en man bland kamerorna som genast sätter fantasin i rullning, vem är

han? I bild 8 visas upp ett vernissage. Som en influens från bildjournalismen kan här ses

i modellernas mimik, såsom i bild 5 där modellen "sjunger" en popschlager. Petrelius

realism var modellernas naturlighet, som jag anser att har utmynnat i att modellen är

frånvarande i flera av hans modebilder. I bilderna 1, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 21 och 22

har modellerna ingen ögonkontakt med betraktaren. I dagens modefotografier finns det

oftast ögonkontakt. Också de leende modellerna är här färre; leenden finns i bilderna 1 ,

6, 7, 11 och 19.

Förändringarna i 1 960-talets samhälle kan här ses främst i modellernas

aktiva rörelser som ger utlopp för en nyvunnen frihet, som exempel i bild 1 1 med paret

från "musikalen". 1960-talets nya symbol för makt och rikedom var bilen, som i bild 10

där modellen sitter i en öppen utländsk sportbil. Sportbilen är även en anknytan till

internationellt mode. I bild 1 attribuerar modellen till film, fotografering, under-

hållningsbranschen och populärkulturen, men han kunde också vara en internationell

playboy. I bild 20 har ett rum med en känsla av en futuristisk utopi och tro på framtiden

uppbyggts i mörkrummet. I bilderna för Vuokko kan spåras tanken att livet är en lek där

människan får vara sig själv, vilket var ett nytt sätt att tänka på 1 960-talet.

Olika kvinnoroller spelas här upp. Modellen i bild 6 anser jag symbo-

liserar självsäkerheten och individualismen i den moderna kvinnan på 1960-talet. Med
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sin lediga pose och mjuka kläder tillhör hon en ny urban medelklass. I bilderna för

Vuokko demonstreras kvinnans nya rörelser, med fladdrande hår hoppar hon barfota

omkring. Den förförande Lolitan, med putande mun, som kanske erbjuder "fri sex", ber

om betraktarens gunst i bilderna 3 och 16. Visst finns det erotik i dessa bilder som

säkert ansågs av flera läsare som chockerande på 1960-talet. Då innehöll bilderna en ny

sorts sex appeal som var menat för en ung målgrupp. Men bild 3 skulle i denna dag

anses direkt sexistisk ock barnslig. Erotiken blommar i dagens modefotografier på ett

annat sätt. Under 2000-talet har modefotografier som innehållit antydan till bara bröst

och pornografiska poser satt människors känslor att svalla och det har diskuterats

mycket i media om de kvinnoroller som påverkar barn och ungdom.

En kontext av konst och design hittas i flera modebilder. Alla bilderna för

Vuokko visar upp grafiska designprodukter. I bild 2 håller en mystisk statist eller

konstnär upp en svart skylt. I bild 5 understrykes en konstnärlighet av ett "målat tyg i

Jackson Pollock-stil" i bakgrunden. I bild 7 innehåller bakgrunden svartvita tecken av

bild- och textfragment, kanske från en modetidning. Bild 8 innehåller en konstnär och

ett konstverk i ny abstrakt stil från 1960-talet. I bild 12 och 13 framhävs ett smyckes

modernitet via formalism samt rörelse i ljusverkan. Bild 19 refererar till en elegant

modeteckning där modellens proportioner har förlängts. Det finska modet framhävs

mest i bilderna 22 och 23 där kontexten med en finsk natur som scen kan läsas som

finsk design och även finsk modernism. Det internationella modet kan betraktas i Mary

Quant-designen och Swinging London-stiten i bild 3 samt i Baby doll-sdXva i bild 4.

Petrelius betydelse för finskt modefotografi har varit hans modernistiska

tekniker, den starka formalismen i den svartvita estetiken speciellt på 1960-talets slut,

hans olika idéer för modereportagen, hans förmåga att tänka bilden som en del av en

serie (antingen för ett modereportage eller för ett modernistiskt brand) och rollen som

lärare. Det är att märka att skapandet av en bild fortsatte efter tagningen, då Petrelius

hittade på olika idéer även i mörkrummet, något man kan se som ett modernistiskt

tänkande. Petrelius har velat ge ett intryck av noggrannhet åt de modernistiska, grafiska

mönstren. Hans modernism ses starkast i två av hans handstilar. Dubliceringen, där

funktionalitet och teknik möts, var hans specialitet. Stilen för Vuokko har jag inte stött

på bland utländska modefotografer. Den andra tekniken var att förstora flera negativ på

samma papper, som sammanslogs till ett innehåll. Kopiering och genomskinlighet blev
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en trend igen på 2000-talets början, men ofta i en negativ bemärkelse då futurismen inte

alltid ses som positiv.

Rollen som lärare var mycket viktig. Petrelius blev något av en

läromästare i Finland liksom Rolf Winqvist hade varit i Sverige, fastän i mindre skala.

Han har kallas för ”grand old man ” för att han har lärt upp en ”ny generation”

modefotografer - lärlingarna var endast ett par yngre än sin lärare. Före detta lärlingen

Henrik Schutt anser att behandlingen av ljuset var det viktigaste som Petrelius lärde

vidare till sina elever.

Petrelius var den som tog steget närmare svensk och överhuvudtaget

västerländsk modefotografi. I Petrelius modebilder finns släktskap med internationella

stilar men influenserna är här ”silade” genom ett finskt modernistiskt öga. För Petrelius

var Irving Penn en av de viktigaste fotograferna han minns. Penn var känd för sin

svartvita estetik och tidslösa men närvarande kanoniserade modebilder. Penn var inte

trendig längre på 1960-talet, men hans klassiska förfinade stil med skärpa i fotografiet,

en förenkling av former och geometrisk precision påverkade Petrelius. Som exempel av

en sådan förenklad komposition ser jag bild 9 där modellen i kostym har en något stel

pose. En naturlig elegans kan ses i bilderna 5 och 6. Petrelius beundrade något han

kallade den ”franska eleganta stilen” med en stänk av glamour. I Petrelius fotografier

fanns det inte samma glamour som utomlands, men själva fotomodellerna hade en

jordnära glamour. Långsmala proportioner kan ses i flera bilder. Bild 19 är ett

praktexempel på en elegant rörelse som en fortsättning på modetecknarnas stil.

Richard Avedons produktion har påverkat Petrelius främst genom studio-

formatet med en vit plafond och modellen i en rörelse framför denna ”tomhet” och

rymd. Plaggets form, mönster och funktion kommer väl fram i detta studioformat.

Rörelserna var inte lika häftiga och diagonala i Petrelius verk, men i bild 15 för Vuokko

bildas tillsammans av de dublicerade modellerna en stark båge. Rymdtemat syntes i

Vuokkos design under 1960-talets slut som i bild 20 där modellen svävar fram. Liksom

Avedon och andra 1960-talets stora namn inom modefotografin sökte Petrelius egna

modeller och han hade vissa favoriter. Han var känd för att lära upp modellerna till

1960-talets nya stilar; det skulle vara en ”glamorös men riktig flicka”.

Andra internationella namn som jag tror att undermedvetet har påverkat

Petrelius är William Klein och Art Kane. Kleins intresse för film har påverkat hela

modefotografigenren, som syns i Petrelius bild 1 där modellen är placerad bland
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kamerautrustningen. Art Kane var påverkad av dansfotografin och musikalen West Side

Story, och som antagligen har varit i Petrelius minne då han har fotograferat bild 1 1 där

man kan se en stark influens av dansfotografering i poserna med hoppande ben och

utåtbredda ärmar. David Bailey var "popkonstnären" bakom "Swinging London ''-stilen

(i bild 3). Helmut Newtos sexiga kvinnor var för radikala för finska förhållanden men

hans paparazzistil finns i bild 10, där motivet skulle ha passat till en skvallertidning.

Petrelius har kanske mest influerats av svenskt fotografi - Rolf Winqvist,

Carl-Johan Rönn och andra fotografer på Ateljé Uggla var ytterst viktiga för den unge

fotografen. Han har konstaterat att det var ”mera liv” i de svenska kommersiella

fotografierna än i de finska under 1950-talets slut. Fastän Winqvist var en gammal-

modig piktorialist har han ändå varit ett gott föredöme för Petrelius. I Ateljé Uggla fick

han en grundlig utbildning hur man bygger upp ett fotografi genom ljussättning. Där

lärde han sig bland annat ljuslådetekniken och framkallningen, någonting som han sedan

lärde vidare. Det svartvita fotografiet är ett exakt hantverk i sig som fotograferna då

skulle behärska och på 1 960-talet gavs tid att experimentera med framkallningen.

Kommersiella fotografier skall produceras snabbt, men han tog antagligen

mycket mera tid på sig att göra sina bilder än man gör i dagens modefotografering.

Petrelius tog sin tid på plats och ställe, har modellerna sagt som arbetat med honom.

Förhandsplaneringen var inte så effektiv utan i stället improviserades det. Tiden betydde

inte detsamma som nu. Man sökte lyckade fotografier då bilder såldes per styck, timlön

räknades från och med år 1 972. Det fanns en obestämd tid att fundera och experi-

mentera med ljussättning, rekvisita och exponeringstider. En av de viktigaste orsakerna

till varför denna arbetsmetod var möjlig var att det i studion fanns lärlingar, som ofta

hade hand om rekvisita och kopiering, och de arbetade för en mycket låg lön. En annan

orsak kan vara att det på 1 960-talets saknades ett starkt kommersialistiskt tänkande och

effektsökande. Modefotografen var en auktoritet på 1960-talet och Petrelius tog gärna

emot projekt där det gavs ”fria händer” för att ge utlopp för sina idéer och tekniker.

Petrelius ville visa något nytt i sina modefotografier; sökandet var en kreativ process.

Kläder, tyger, modetidningar och modefotografier från Petrelius tid som

modefotograf under åren 1962-1973 behandlas nu som "retromode" och popantik.

Modernismen har haft sin revansch; bland annat har designföretaget Vuokko upptagit

till produktion det här behandlade tyget "Pyörre" från 1960-talet.
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På 2000-talet fyller dessa modefotografier betraktaren med nostalgi och en

ömhet. Då jag visat bilderna åt sådana som minns 1960-talet bra kommenterar de ofta

emotionellt "titta vilket mode det var då, sådant där plagg har jag haft... " De tar

bilderna till sitt hjärta; "du minns inte det här" betyder ungefär att jag inte kan förstå

dessa bilder! Jag är född på 1960-talet och minns bland annat den svartvita televisionen,

musiken, kläderna, lukten av plast, de första visuella produkterna, optimismen och

släktingarna i Sverige. Dessa har säkert undermedvetet påverkat mitt val av ämne till

denna avhandling. Men jag har analyserat dessa modebilder som en utomstående

betraktare och sett på bilderna även med ett konsthistoriskt öga.

Vad man har ansett vara konst har förändrats under åren. På 1960-talet var

de visuella produkterna starkare indelat i populär kultur och konst, men fastän mode-

fotograferingen inte då ansågs vara konst, var det "fint" på ett annat sätt - det var en

media för skönhet. Filosofen Walter Benjamin talade för fotografiet som ett demokra-

tiskt media och hans kända hypotes påstod att fotografiet saknade en unikhet, då det

kunde ställas ut och beses av flera åskådare på olika ställen. Fotografiet förlorade sin

”aura” som ett konstverk skulle innehålla. 214 Nu 40 år senare består "auran" i Petrelius

fotografier av nostalgi och popantik samt vissheten om att en kreativ process finns

bakom bilden. Dessutom har hans fotografier medverkat på utställningar och publicerats

i böcker.

Liksom så många andra forskare har ansett, har man enligt forskaren av

visuell kultur Liz Wells bestämt vad för slags fotografi är konst. Den svartvita estetiken

har varit viktig; en renare form av fotografi har ansetts vara konst. Ett konstfotografi

skulle vara "vackert". Kontexten av ekonomi, politik, teknik skulle bort och bilden

skulle ha ett estetiskt innehåll. Konstfotografiet skulle innehålla teknisk kunskap men

med ett betonande på formen i bilden. Fotografiets funktion som kommunikationsmedel

skulle glömmas; konstfotografiet har varit ett objekt där man sökt dess estetiska

kvaliteter. Något som talat emot modefotografiets status som konstverk är att

kommersiella fotografier har ett starkt tidsschema att följa, något som konstfotografiet

ofta saknar. Fotografen skulle skapa i stället för att bara knäppa bilder. 215

Det finns inga direkta svårigheter att lyfta upp här analyserade Petrelius

modernistiska modefotografier till konstfotografier, om man så vill tänka, enlig Wells

214  Wells & Price, 25
215  Wells, 201-203
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hypoteser. Speciellt de dublicerade fotografierna som visar hans handstil innehåller ett

skickligt hantverk och nya svartvita mörkrumstekniker. Formen och den svartvita

renheten kommer fram speciellt i Vuokkos fotografier, där konsten i produkterna

understryks utan att fotografiet blir banalt. Modefotograferingen sökte på 1960-talet det

som då ansågs vara estetiskt vackert. Jag anser att vi har lättare att läsa en konstnärlighet

i modernistiska fotografier än i hans bildjournalistiska produktion, som också krävt en

skapande process, därför att vi är lärda att se på en kanoniserad modernism.

Modefotografering är att se något nytt i den "vanliga" omgivningen och i

trenderna i övrig fotografering. Modefotografering är populärkultur, som representerar

sin tid och kan innehålla starka emotioner. Ofta förväntar man sig att modefotografiet

skall ge något emotionellt, kanske chockera lite grann. Jag tror att modefotografierna i

damtidningarnas modereportagen har betytt samma saker på 1 960-talet som nu. För

betraktaren som läser modebilder, oftast var det på 1 960-talet en kvinna, betyder det en

stund för sig själv, att sitta ned med en kopp kaffe, reflektera omgivningen, koppla av,

kanske drömma sig bort. Det är också viktigt att känna att man tillhör en viss grupp, att

bygga upp sin identitet.

Petrelius modefotografering uttrycker här tiden för andra halvan av 1960-

talet och 1970-talets början och var efter det passé. Petrelius har lyckats med att förenkla

sina fotografier, något som en fotograf i alla tider har sökt efter. Konst och skönhet är

delar av människans inbyggda behov, mera eller mindre, och modebilder och

modereportagen tillför det estetiska i det vardagliga livet.
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BILAGA 1

Utställningar om mode och modefotografi i Helsingfors under 2000-talet

Under 2000-talet har mode och modefotografi varit på tapeten och visats upp som konst

i flera utställningar för den stora allmänheten, varav också populära utställningar av

kända internationella fotografer. Den senaste utställningen var ”Minikjol och vidvinkel

- teman i den finska modefotografm” 13.5-31.7.2005 i Finlands fotografiska museum,

som byggde på Merja Salos nya forskningsrön och som presenterade modebilderna från

1920-talet till 2000-talet ur fem synvinklar: glamour, rörelse, gränser, världen och

naturen. I Jugendsalen visades 16.1-13.2.2005 ”Modesnitt - tre finländska tecknare” där

Kyllikki Raustila, Rauni Palonen och Kaija Rosma visade upp sina modeteckningar

under flera decennier. 1

Utställningen ”Giovanni Versaces konst” visades i Designmuséet

15.10.2004-16.1.2005. Den bortgångne Versace var de celebras modedesigner och han

hyllas som en stor konstnär. Här tycker jag man kan fråga sig var gränsen går mellan en

konstutställning och att göra reklam för ett ännu existerande företag? ”VAATTEET! -

Suomalaisen suunnittelun huiput” i Kervos konstmuseum 31.7.-26.9.2004 kanoniserade

modedesigners. Rundradion visade hösten 2004 televisionsserien ”Ajan sävel” som

behandlade finsk klädesdesign under 1950-2000-talen och som nyttjade material ur

denna utställning. Även Max Petrelius intervjuades om 1960-talet för denna serie.

I Konsthallen ställdes ut den tyske fotografen Helmut Newtons alster 31.3-

7.3.2004. Han är världsberömd främst för modefotografiernas pornografiska inslag.

Helsingfors konstmuseum i Tennispalatset har visat Lee Millers retrospektiva

utställning 26.2-21.4.2003. Den kända fotomodellen blev erkänd som modefotograf och

var en av de första kvinnliga krigskorrespondenterna. Likaså i Tennispalatset var

utställningen ”David Bailey - Birth of the Cool” 27. 1 0.2000-2 1 . 1 .200 1 . David Bailey

var en av de kändaste modefotograferna på 1960-talet. Han angrep det stela och

formella som var typiskt för brittisk modefotografi och han var svag för glamour och

romantik. För Bailey var kvinnan alltid viktigare än plagget. Bailey är också känd för

sina porträtt av personer som blivit ikoner av sin tid.

Konstindustriella muséet visade under året 2001 flera utställningar;

”Marimekko - Själ och liv” 16.5-19.8.2001 samt ”Vision och skicklighet - Fem

1 reklambroschyrer 30.3.2005
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decennier av finskt mode” 24.8-21.10.2001, vars utställningskatalog även använts som

källa i denna avhandling. I utställningen ”Fotografer från samma bo” 24.8-14.10.2001

visades Max Petrelius samt fem av hans lärlingars modefotografier. 2

2 Det var Modekonstnärerna MTO rf (grundad 1965) som tog iniativ till den omfattande utställningen ”Fem decennier
av finskt mode”, som på samma gång visade finsk klädesdesign och modefotografering. I utställningen visades kläder,
modeteckningar och modefotografier från och med år 1950, då de första modekonstnärerna utexaminerades från
Konstindustriella läroverket (Konstindustriella högskolan från och med 1973). Konstindustriella museet (nu
Designmuseet) har även visat ”Fabric of fashion. Material och mode - nytt brittiskt mode” 2.2-1 1 .3.2001 samt ”Inside
Out - underklädesdesign från England” 24.8-14. 10.2001. Museernas www-sidor 26.10.2004.
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BILAGA 2

Fotografiet inom finsk reklam före 1975

Man kan säga att reklamen slog igenom under 1 920-talet då de första reklambyråerna

grundades, men fotografier förekommer inom finsk reklam redan på 1910-talet. Från

första början har fotografiet använts både som en förmedlare av information och idéer.

1930-talets svartvita reklamfotografier har ofta en raklinjad funkisstil med starka

skuggor och ljus, och den kan ibland ses som ett collage. Fotografier av produkter

upplivades ofta med teckningar.

Fotografier användes inom 1940-talets reklam allt färre, antagligen på

grund av kostnaderna. Under krigstiden gjordes reklam för surrogatprodukter. Man

gjorde till exempel reklam för läderpaff som imiterade äkta läder. Till och med

fotografier från fronten användes för reklambruk, som exempel Työmies-tobakens

reklamfotografi med en rökande soldat. I Pietinens ateljé fotograferades tidevarvets

symbol för modernistiska glasprodukter. Den symboliska bilden hade en dramatisk

belysning där en smal ljuskägla ringlade sig på littalas glasföremål. Otso Pietinen

specialiserade sig på att fotografera för industrin och utvecklade en uppmärksammad,

rullande laboratoriebil. 1

Ökandet av reklamen gav upphov till specialiserade ateljeer på 1950-talet.

Det nya reklamfotografiet imiterade nyhets- och reportagefotografiets estetik samt

eftersträvade en realism. Men fiktionen kom in i reklambilden då iscensatta skådespel

byggdes upp framför kameran och bilderna bestod av spelade draman. Förebilden var

televisionens reklamsnuttar, som upplevdes som små underhållningsprogram. En hel

berättelse skulle rymmas i en enda reklambild. 2 En av de kändaste fotograferna var

Matti A.Pitkänen. Han fotograferade en serie annonser för Paulig där Paula-flickan

bjuder på kaffe ”på riktigt”, till exempel för arbetare på en byggnadsplats. En annan stor

regisserad reklamkampanj sålde Boston-tobak med hjälp av "Kung Boston". Även inom

bankreklamen användes en manlig modell som följdes upp hur han åstadkom en högre

levnadsstandard genom sparandet. Men den allra viktigaste målgruppen var den vanliga

familjen. En harmlös konsumtionsoptimism präglade reklamen. Mest gjorde man

reklam för tobak, kaffe och tvättmedel.

1 Salo, 2001a, 6, 16, 34
2 Kukkonen & Vuorenmaa & Hinkka, 32
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År 1959 grundade de finska reklamfotograferna en egen förening för att

urskiljas som en egen professionell grupp. 3 Börje Söderholm (1922-1998) räknas till en

av kraftpersonerna inom upphovsfrågor och de finska fotografföreningarna. Han är känd

för sina press- och reklamfotografier och var verksam som Laatukuva-reklamstudions

huvudfotograf och vice direktör under åren 1952-1972. Söderholm utvecklade trick-

bildsmontaget där man på samma negativ eller diapositiv belyste flera olika bilder. 4

1 960-talet var proffsens och de stora studiornas tid. År 1 960 öppnade Otso

Pietinen Nordens största privatägda studio dit en bil rymdes att köras in. Reportage-

stilens popularitet med en strävan efter livlighet och realism fortsatte. Max Petrelius

öppnade sin studio efter att först ha arbetat i Sverige och Frankrike. Pitkänen hade flera

fotografer som sina assistenter: Aulis Nyqvist, Jaakko Holm, Tapio Laine, Jouko

Könönen, Pentti Sammallahti och Sakari Nenye. År 1965 grundades Finnseven.

Gruppen bestod av nya fotografer och sådana som förut arbetat med journalism: Seppo

Saves, Kristian Runeberg, Olavi Kaskisuo, Timo Kirves, Aulis Nyqvist, C.G.Hagström

och Caj Bremer. Även Jussi Pohjakallio bytte från dagspressen till reklamen. En

förändring inom reklambilden ägde rum under andra hälften av 1960-talet. Enligt Merja

Salo var okonventionella och speciella lösningar på modet, om det så var bredvinkel-

objektivets förvrängningar eller en förenkling av bildens gråa toner. Ungdomarna

tilltalades suggestivt och reklamen var ofta proklamerande. Det svartvita fotografiet

hade sin renässans. På 1960-talet var televisionen det nya reklammediet och en

konkurrent till tidningsannonseringen. Tv-kändisarna förekom även i reklambilderna. 5

Ur televisionsreklamen tillgodosågs ofta ett fotografi för tidnings-

annonserna. Modefenomenet med grafiska fotografier och korniga stämningsbilder

spriddes från Sverige under 1 960-talets slut. Populära reklamfotografer var då Max

Petrelius, Kaj G. Lindholm och C. G. Hagström. 6

Enligt Minna Sarantola-Weiss hade användingen av svartvita bilder först en

tryckteknisk orsak, men på 1960-talets slut blev svartvitheten även ett sätt att skiljas ur

mängden. Bilderna hade starka kontraster med lite gråa toner. På 1970-talet var svartvit

reklam i veckotidningarna redan en ovanlighet och användes då för att skapa effekt i

3 Salo, 2001a, 46
Föreningen Suomen Lehtikuvaajat grundades 1947, Suomen Mainoskuvaajat 1959 och Finlands fotoföreningars
centralförbund (Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto) Finnfoto 1970. Lintonen, 45-46
4 http://www.fmp.fi/finp fi/byro/saatio/soderholm/biografi.htm 22.4.2003
5 Salo, 2001a, 66
6 Heinonen & Konttinen, 179, 206
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jämförelse med annonser i färgtryck. Dessutom skapade det svartvita fotografiet en

abstrakt stämning och hänvisade till en sofistikerad stil och smakeliten. 7 Enligt Merja

Salo eftersträvades i tidningarna en effektivitet tack vare televisionen. Genom olika

metoder av ombrytning kunde man öka den visuella effekten, som ibland närmades

grafiskt självändamål. Som bäst syntes det som en formalistisk stil under andra hälften

av 1960-talet. På 1970-talet växte färgbildsreklamen på tidningsspalterna, men

televisionen var svartvit långt in på decenniet. 8

Krisåren inom konsumtionen började i samband med oljekrisen året 1973.

Den internationella konkurrensen framkallade reklamkampanjer där man ville befrämja

inhemsk produktion och avböja importeringen av utländska produkter. Tonen i

kampanjerna var saklig, man vädjade till den tänkande konsumenten. På 1970-talet blev

fiktiva reklambilder utsatta for en allt hårdare kritik. Enligt kritiken skapade reklam-

bilden tomma, ouppnåeliga drömmar och reklamens människobild var smal, inne-

fattande de unga och vackra, kvinnan nergraderades till ett objekt. Tobaks- och

alkoholreklamen förbjöds. Allt oftare ansvarade affärerna för reklamen av konsumtions-

produkter, när reklamen förut planerades av producenten. Nu konkurrerade man

dessutom med priser, ej med bildliga föreställningar. Den visuella miljön fylldes av

färgbildspotpurri. 9

7 Sarantola-Weiss, 215
8 Salo, 1999, 406. Sv. ombrytning - f i .  taittokeinoin.
9 Salo, 2001a 1920-2000, 94
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BILAGA 3

Finländska modefotografer under 1950-talet

Även för Otso och Matti Pietinen var modefotograferingen endast en av många

yrkesgrenar inom verksamheten på 1950-talet. Bröderna Heikki Aho (1895-1961) och

Björn Soldan (1902-1953) var betydelsefulla för färgfotograferingen. Deras

modefotografier trycktes upp i tidningarna Sorja och Muotikuva. De tog fotografier

även utomhus - det var både stadsvyer från Helsingfors och landsortsvyer. 1

Tuovi Nousiainen (1908-1989) var en ”allt i allo” som alla andra på

1940-50 -talen, men han blev den första stadigvarande pressfotografen på Yhtyneet

Kuvalehdet med månadslön år 1947. Nousiainen skapade en för veckotidningens

ändamål anpassad studiofotografering. Man kan se en teknisk nyfikenhet i kristallens

glänsande, hur broderingarna och tygets struktur böjs i ljus och skugga. 2

Ensio Liesimaa (1918-1986) var känd som Eevas fotograf. Han

fotograferade modevisningar och societeten på ett okonstlat sätt. Liesimaa förevigade

lugna distingerade poseringar och sensuella svängningar av kjolen och fick

mannekängen att flirta lätt. Han var mera en reportage- än studiofotograf; även

bilderna med poser togs oftast under modevisningarna.

Urho Aarre Saarinen (1927-1991) var en mångsidig fotograf som lika

lätt fotograferade från luften som han tog porträtt i sin studio. Han ville fotografera

människor i deras rätta miljö i stället för i sin studio. Saarinen förevigade tidens anda

genom att fotografera ungdomar på barer eller danser, i dessa bilder kan man se

bruksmodet. Det är att märka skillnaden mellan dessa och modebilder som

producerades inom modebranschen av till exempel modetidningar och textilbranschen. 3

”Riktig” modefotografering spelade en stor roll inom hans karriär. Saarinen höll

kartotek över sina mannekänger och han visade mannekängerna hur man skulle posera

för att få dräkten att komma till sin fördel i bilden. På 1950-talet fotograferade Saarinen

gärna plaggen i en passande miljö, vinterkläderna utomhus på vintern och festkläderna

på en festlig plats.

1 Aarne Pietinen (1884-1946) kom in i branschen på 1930-talet och han skolade upp flera pressfotografer samt sina
egna söner Otso och Matti. Koskennurmi-Sivonen, 45
2 Koskennurmi-Sivonen, 45, 109
3 Fi. pukeutumiskuva - en bild som visar hur folk verkligen klädde sig - gatumodet. Salo, 2001b, 13
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Volker von Bonin (f. 1924) studerade till fotograf i Tyskland och

återvände till Helsingfors år 1955. Han var anställd för tidningen Eevas ägare. Allra

mest har hans insats inom stads- och landskapsfotograferingen uppmärksammats.

Genom dessa bilder blev Finland känt utomlands. Modebilderna i en elegant stil var en

liten del av hans produktion. 4

Kvinnliga fotografer fanns även i branschen, fastän de inte har tagits upp i

lika hög grad. I Åbo verkade under 1950-talet en av de första kvinnliga mode-

fotograferna Märta Söderholm, som fotograferade bland annat för företaget Silo. 5

Merja Salo påpekar att den första professionella modefotografen i Finland var Emmi

Heldt-Fock, som fotograferade i Åbo under 1920- och 30-talen. 6

4 Koskennurmi-Sivonen, 73, 78-79
5 Hon fotograferade oftast med sin make Stagge Söderholm. Se Visio ja taito, 178.
6 Salo, 2005
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BILAGA 4

Om film, framkallning och kameror

Petrelius berättar att för att tryckeriet skulle kunna bearbeta färgbilder arbetade man

under början av 1960-talet i stort 9x12 cm: s negativformat och han minns att kameran

var tillverkad i Sverige far yrkesmässigt bruk. Senare under decenniet kom 6x6-formatet

och då var kameran antagligen en Rolleiflex. Om det var möjligt använde han kino-

format (24x36 mm) som fotograferades med en Leica M3 -kamera. Med kinoformat

kunde man knäppa flera bilder på samma gång för det gick 36 bilder på en rulle, och

modellerna kunde fotograferas under rörelse, det fanns "mera ljus att använda". På

samma gång användes en större kamera på stativ för färgbilder och en mindre kamera

på fri hand, som han oftast använde. Det valdes långsammare eller snabbare filmer

beroende på hur mycket ljus det fanns under tagningen. På Studio Uggla lärdes eleverna

att underexponera och överframkalla det svartvita fotografiet. Han minns att man fick

den bästa kvaliteten på svartvita fotografier med filmen Kodak PX 64 ASA, som

framkallades ungefär som 320 ASA, då negativen blev så att säga ”tunna” och bilderna

skarpare. Färgfilmen exponerades alltid rätt. Han påstår att han sällan gjorde grov-

korniga fotografier. 1

Hos Ateljé Uggla lärde sig Petrelius ljuslådetekniken som ofta användes

i hans studio. Ljuslådan hade lampor inuti och var täckt med genomskinlig och glansig

folie. Den fungerade som en blixt men ljuset kom någorlunda jämnt från en större yta,

som från ett fönster. En lampa gav ett konstgjort ljus, men ljuslådan gav ett naturligare

och mjukare ljus. På andra sidan av modellen placerades en svart, grå eller vit skärm

som fungerade som skugga. 2

Fotografen och läraren Ulla Finnilä minns att Petrelius använde först en

kamera av märket Leica och senare en Leicaflex. Hon påpekar att vad man nu kallar

automatkamera inte fanns på 1 960-talet, men det fanns en småbildskamera med

inbyggd ljusmätare.

Finnilä minns att Petrelius framkallade sina porträtt under Sverigetiden i

framkallaren Rodinal. Då hon under 1960-talets första hälft arbetade som assistent

användes främst Agfa-filmer och i något skede även svartvit Ilford-film. Vid

1 Petrelius muntlig information 4.1 1.2004 och 20.4.2006
2 Petrelius muntlig information 13.11.2003 och 20.4.2006
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studiofotografering med svartvit användes senare Kodak PX (Plus X) 125 AS A -film,

som framkallades i Kodak D76. Vid fotograferingar utomhus användes Kodak TX

(Tri X) 400 ASA-film och även den framkallades i Kodak D76. Denna sistnämnda

film överframkallades vid behov och den blev då ljuskänsligare. Som svartvit film

användes i början också märket Agfapan, antingen 100 eller 400 AS A.

Som färgfilm användes i början Agfachrome 50 ASA och senare Kodak

Echtachrome 64 ASA och 400 ASA. Under 1 960-talet framkallades färgfilmerna i

andra laboratorier, men under 1970-talet i eget laboratorium. Under början av 1970-

talet var det på modet att göra "korniga" färgbilder för att få en viss stämning i bilden.

Färgfilmen underexponerades kraftigt och överframkallades. 3

3 Finnilä muntlig information 3 1 .10.2004.
Henrik Schiitt har också godkänt den tekniska informationen. Schiitt muntlig information 23.3.2005
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BILAGA 5

MODEBILDERNA OCH DERAS URSPRUNG

Alla bilder förvaras i Finlands fotografiska museums arkiv och de är fotograferade med
svartvit film. Bildernas ursprung har diskuterats med Max Petrelius 20.4.2006

Bild 1 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under slutet av 1960-talet. Närmare
information saknas.

Bild 2 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under slutet av 1 960-talet. Enligt
digitalbildens registrering kan året ha varit 1968.

Bild 3 har publicerats i boken Mainosvalokuva 1920-2000, sida 83 och är enligt bokens uppgifter
fotograferad för modereportaget ”Oh mikä kombineesi” år 1965. Kläderna är av märket Triumph
och Marimekko. Ett fotografi tillhörande samma modereportage har publicerats i Helsingin
Sanomats månadsbilaga april 2002. Som fotomodell var Sirpa Suosmaa.

Bild 4 är fotograferad för modereportaget "Uni untuvatyynyllä", som publicerats i Hopeapeili
22.2.1968. Även kopian av tidningsurklippet finns i arkivet. Moderedaktören var Riitta Kivilahti
och fotomodellen var May-Britt Seitava. I samma tidning var även reportaget "Näin muotikuva
syntyy", av Jorma Blomqvist och Eila Saarinen, där även Petrelius arbete beskrivs.

Bild 5 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under mitten av 1 960-talet. Enligt
digitalbildens registrering kan året ha varit 1965.

Bild 6 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under mitten av 1960-talet. Närmare
information saknas.

Bild 7 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under slutet av 1960-talet. Närmare
information saknas.

Bild 8 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under slutet av 1 960-talet. Enligt
digitalbildens registrering kan året ha varit 1967.

Bild 9 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under 1960-talet. Närmare information
saknas.

Bild 10 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning. Tidpunkten kan vara 1970-talets
början. Närmare information saknas.

Bild 1 1 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under mitten av 1 960-talet. Närmare
information saknas.

Bild 12 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under mitten av 1960-talet. Tillhör
samma serie som bild 13. Närmare information saknas.

Bild 13 är fotograferad för ett modereportage i en damtidning under mitten av 1960-talet. Tillhör
samma serie som bild 12. Närmare information saknas.



Bild 14 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko år 1964. Bilden är den första
modebilden i denna dublicerade serie för Vuokko. Bilden har visats på utställningen ”Kuvaajat
samasta pesästä - Fotografer från samma bo” i Konstindustriella museet 24.8.-14.10.2001 , och är
även publicerad i boken Visio ja taito - suomalaisuuden viisi vuosikymmentä, sida 46, samt i boken
Mainosvalokuva 1920-2000, sida 81.

Bild 15 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko år 1968. Kopians nummer är
284.

Bild 16 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko år 1968. Kopians nummer är
148.

Bild 17 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko år 1968. Kopians nummer är
150. Bilden har publicerats i boken Mainosvalokuva 1920-2000, sida 81 .

Bild 18 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko år 1968. Kopians nummer är
153. 1 arkivet finns även ett negativ med en enda modell med numret 398.

Bild 19 är fotograferad och kopierad för designföretaget Vuokko år 1968. Kopians nummer är 168.

Bild 20 är fotograferad och kopierad för designföretaget Vuokko år 1967. Kopians nummer är 150.

Bild 21 är fotograferad och dublicerad för designföretaget Vuokko, möjligtvis 1972. En liknande
bild från 1972 finns publicerad i boken Visio ja taito - suomalaisuuden viisi vuosikymmentä, sida
47.

Bild 22 är fotograferad för designföretaget Vuokko, antagligen under början av 1970-talet.
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