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Antikens färger med nya ögon
Den vita marmorn i antikens statyer var länge en grundpelare som bar upp västvärldens kulturella identitet och visade på dess överlägsenhet. I själva verket var
all antik skulptur bemålad, ett faktum som länge varit känt av vetenskapen. Trots
det har ledande konstkritiker och museer fortsatt att förmedla en falsk bild av
den vita antiken till den vanlige museibesökaren.
Vad man tidigare uppfattat som sobra, vita draperingar på kvinnofigurer visade sig vara överdådigt dekorerade dräkter. Genom nya tekniker har forskare idag kunnat rekonstruera antikens
färgprakt. Ett internationellt forskarteam har tagit fram bemålade rekonstruktioner av utvalda
verk från Grekland under arkaisk tid fram till den kejserliga romerska eran.
I boken Vita lögner ges ett unikt tillfälle att se antikens färger med nya ögon med färgstarka
rekonstruktioner i starkt blåa, röda och gula nyanser. Boken tar också upp frågeställningar som
varför det var så viktigt att beskriva grekerna och romarna som vithyade och iklädda vita dräkter
när det i skriftliga källor från antiken vimlar av beskrivningar av färgrika kläder. Boken tar även
upp nutida verk av konstnären Cecilia Edefalk.
Vita lögner ges ut i samband med utställningen med samma namn på Medelhavsmuseet i Stockholm, som pågår 9 oktober 2010–30 januari 2011.
Lansering på Bok & Bibliotek, Temascenen, Fotografiska torget kl 12.15 lördagen den 25 september och kl 12.45 söndagen den 26 av Gustav Beijer, doktorand i konstvetenskap.
Pressvisning sker även på Medelhavsmuseet den 8 oktober. För mer information angående
pressvisningen och utställningen, vänligen kontakta Andreas Lundell på Medelhavsmuseet
070-316 72 34, andreas.lundell@smvk.se
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