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Abstract: 

 

Uppsatsen jämför motivet pietà i David LaChapelles fotografi av Courtney Love med Giovanni 

Bellinis Pietà. Den diskuterar också två möjliga utgångspunkter till tolkning av Courtney Love 

Pietà. En synvinkel som utreder möjligheten att verket endast är utfört för att provocera den 

publik det når, och en utgångspunkt som diskuterar möjligheten att Courtney Love Pietà 

uttrycker en liknande känsla som Bellinis Pietà. 

I den avslutande delen av uppsatsen diskuteras den intressantaste möjligheten fram. 
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Inledning 

 

 

Ämne och syfte 

Under en resa till Berlin kom jag öga mot öga med bilden Courtney Love Pieta av 

fotografen David LaChapelle på utställningen Men, War & Peace på Helmut Newton 

Foundation. Jag stod länge och beundrade bilden, den var skarp och klar och underbart 

underhållande, Courtney Love som Jungfru Maria med en man föreställande en död Kurt 

Cobain i famnen. Nu, senare tänker jag på den bilden och undrar över möjligheterna i själva 

motivet är. Varför pietà och Courtney Love, detta intresserade mig att studera vidare. Hur kan 

Courtney Love förbindas med Jungfru Maria. 

I följande text undersöks detta. Det är ett slags appropriation av pietà-motivet och det kan 

spänna mellan provokativ och själsdjup.  

Bilden av Courtney Love intresserar mig när hon sätts i en position som trots allt 

domineras av Jungfru Maria. Hur blir Courtney Loves position? Är den samma som den 

sörjande modersbilden eller degraderar hon den kristna symbolen på något sätt?  

 

 

Hypoteser och metod: 

Jag öppnar för två olika tolkningssätt – eller infallsvinklar, av bilden med skilda resultat. 

Den första är att bilden skulle vara ett hån mot gångna tiders pieta-bilder och att LaChapelles 

bild degraderar den betydelse som pietan symboliserar. Att LaChapelle använder motivet i akt 

och mening att provocera sin publik  

Den andra är att Courtney Love Pietà sätter in pietà-motivet i en ny sekulär och samtida 

kontext.  

För att utföra uppsatsen på ett meningsfullt sätt och kunna besvara de frågor jag ställt 

behöver jag också se verket ur dessa två synvinklar. Jag ska därför göra två tolkningar, en ur 

var aspekt. Om jag utgår ifrån den ena ståndpunkten vilka delar är det då i bilden som tolkas på 

ett sätt som stödjer mitt antagande, och kan samma moment även stödja den andra 
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ståndpunkten? Därför kommer det att finnas en del i vilken jag diskuterar vad jag kommit fram 

till i båda analyserna och se vilket som är det mer intressanta analysen. 

 

 

Bilden ifråga kommer både från den utställning jag sett den på men den är också omslag 

till en bok med David LaChapelles bilder: Heaven to Hell,
1
 tredje delen i en trilogi med 

LaChapelles bilder. Det är denna bok jag använt mig för att se bilden då jag inte har tillgång till 

originalet längre. Som fotobok är den ett litet underbart paket med bilder, men för information 

om bilderna, eller något annat är den helt värdelös eftersom att det inte står ett ord i den.  

David LaChapelle är fotograf och regissör och har jobbat som modefotograf och egna 

mer kontroversiella produktioner som är fantasieggande, roliga och provocerande. LaChapelle 

medverkade vid undervisningen på North Carolina School of the Arts och School of Visual Art 

i New York. 
2
 

I mitt sökande efter eventuell tidigare forskning om LaChapelle har jag inte kunnat hitta 

något akademiskt skrivet om hans konst. Vad som finns skrivet är tidningsartiklar det mesta 

ifrån tidningar med en inriktning på kändisskap och mode, men också en del om fotografi.  

Dessa artiklar fokuserar sig på LaChapelle som regissör och modefotograf och beskriver 

honom utifrån dessa begrepp. Inte, ska jag påpeka, som en konstnär utan som kändisfotograf.  

Jag har inte kunnat hitta någonting användbart i för min undersökning, eftersom allt jag 

har hittat är kommersiellt, lite dåligt och inte alltid trovärdigt. 

 

 

Jag talar en del om roller och att Courtney Love inte är sin egna person i bilden, vad jag 

menar med det är att jag gör skillnad mellan den person som kan ses i fotot och att det finns en 

annan och privat människa någonstans bakom denna mask. Det som väljs att visas och belysas 

i en offentlig personlighet som Courtney Love och vad vi som betraktare av bilden inte vet, 

inte känner henne.  

                                                 
1
 LaChapelle, David Heaven to Hell TASCHEN Italien 2006 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/David_LaChapelle    
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Disposition 

I kapitel ett har jag valt att lägga en beskrivning och analys av Giovanni Bellinis pietà 

som jag jämför Courtney Love Pietà med. Här tar jag upp olika aspekter av konstverket som 

jag senare kommer att jämföra med LaChapelles fotografi, men jag kommer inte att göra någon 

tolkning av Bellinis pietà.   

I kapitel två börjar jag med att tolka verket utifrån min första hypotes; den att bilden är 

avsedd att endast provocera. Jag kommer att ta upp samma aspekter i detta avsnitt som i kapitel 

ett, men lägger också in ett par nya som är relevanta för mina argument. 

I kapitel tre finns min andra tolkning, och i den tar jag upp samma saker igen men 

resonerar kring dem utifrån den nya infallsvinkeln. Även här kommer ett par nya åskådningar 

in. 

Kapitel fyra för jag en sammanfattande diskussion i vilken jag diskuterar mig fram till 

vilken av de två tolkningarna som är den mer relevanta och trovärdiga.  

Sedan följer en sammanfattning av hela uppsatsen, därefter Bildförteckning och 

Källförteckning. 
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Kapitel 1 

 

I den här delen följer en beskrivning och analys av det historiska verk jag valt för en 

jämförelse till Courtney Love Pieta och som ett exempel eller ankare, till en pietà vars betydelse 

i förhållande till sin kontext och sitt motiv inte ifrågasätts. Det finns inga tvivel till verkets 

betydelse i frågan om dess inställning till sin religiösa berättelse.  

Det verk jag talar om är Pietà målad av Giovanni Bellini.  

Bild 1. 

Den finns att se på Gallerie dell’Accademia i Venedig, och den är 65 cm hög och 87 cm 

bred, målad med olja på trä och den är målad cirka 1505.
3
  

I centrum av bilden sitter Maria med den döde Jesus i famnen, vilken är den erkända 

’pieta-ställningen’. Duon bildar i komposition en triangel och de dominerar helt både 

förgrunden och mellangrunden. Maria är rikligt klädd i både blått, rött och påvligt lila, starka 

indikationer på hennes ställning i bilden och som ikon.  

Precis bakom Marias följsamma klädnad växer en del grönska och därefter böljar 

landskapet bort mot en stadsmur och bortom den bleknar berg i fjärran. 

                                                 
3
 Goffen, Rona Giovanni Bellini Yale University Press, New Haven & London 1989 s. 288 
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Djupverkan i bilden är en aning otydlig. Å ena sidan finns det mycket tydligt ett stort 

avstånd från för- och mellangrund, där Maria och Jesus befinner sig, och den stad som är 

målad i bakgrunden. Detta avstånd uttrycks i bildrummet genom att byggnaderna är så mycket 

mindre än människorna och då är den snabbaste slutledningen att byggnaderna och bergen är 

riktigt långt borta. Det är lättare att tolka storleksskillnaderna så än att föreställa sig att det står 

riktigt små byggnader alldeles bakom figurerna.  

Men det finns också en känsla av kuliss över hela bakgrunden. Den blickpunkt som 

betraktaren får över Maria och Jesus i bilden, är inte helt överensstämmande med den vy över 

landskapet som ges. Enligt det perspektiv som pietan är avbildad i – rakt framifrån och en 

aning ovanifrån som om betraktaren står upp, på lite avstånd från paret. I ett sådant perspektiv 

ser landskapet ut att höjas upp som i en backe och komma emot betraktaren istället för att ligga 

plant i bilden. Det ser ut som om motivet och bakgrunden till detta, inte är målade ur samma 

synvinkel. 

Detta tillsammans med att det finns en distinkt färgskillnad mellan förgrunden och 

bakgrunden får det att verka som om bildrummet upphör alldeles bakom den gröna 

växtligheten och att landskapet och staden är målade på en fond uppställd bakom figurerna. 

Avsaknaden av skuggor bidrar också till denna känsla. Förutom ett allmänt dagsljus över 

hela bilden faller ett mer specifikt ljus uppifrån och till vänster om paret som skapar ganska 

skarpa skuggor i Marias klädnad och bakom henne till höger. Inget av detta ljus eller skuggor 

finns vid objekten i bakgrunden. Det tycks som om detta ljus endast är ämnat att falla på det 

sittande paret. 

Lite av det gudomliga ljus som markerar de båda som heliga personer och närmare 

gudomen än andra människor. Förutom denna svaga ljusskiftning är det Marias kläder som 

uttrycker detta, närmare bestämt färgerna i hennes kläder, den rika purpurfärgen på den högra 

sidan av skruden. En detalj som leder tankarna till möjligheten att Vatikanen står vid Marias 

högra sida. 
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bild 2. 
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Kapitel två 

 

Här undersöker jag Courtney Love Pietà utifrån utgångspunkten att bilden är skapad för 

att provocera och för att göra reklam för porträttören och den porträtterade.  

Jag börjar denna del med en mer ingående beskrivning av verket. Delar av detta kommer 

att upprepas senare i texten. 

Jag har sett Courtney Love Pieta i två versioner; den första var på utställningen Men, War 

& Peace på Helmut Newton Foundation, i Berlin där den ställdes ut 2007. Den är 101,6 cm 

hög och 76,2 cm bred.  

Verket är också omslaget på en fotobok med fler bilder av David LaChapelle och jag har 

den och där är storleken 36,5 cm hög och 28,5 cm bred.  

I bildens mitt sitter Courtney Love upphöjd från marken på en bår och i hennes knä ligger 

en man, Jesus/Cobain, i trasiga kalsonger. Love stödjer hans kropp med en hand om hans 

midja, och den andra armen stödjer hans nacke med handen på hans axel. Jesus högra arm 

hänger ner mot marken och på hans underarm finns fula runda sår, och hans blodådror står ut 

och är mörka.  

Den tredje mänskliga personen i bilden är ett litet barn. Jag kan inte säga utifrån bilden 

ifall barnet är en flicka eller en pojke. Barnet står vid och strax under Jesus’ utsträckta ben, han 

ler och tittar in i kameran – och är den enda som gör det. Han har en blond och lockig kalufs 

och omöjligt röda läppar, och han är klädd i en blå sparkdräkt.  

Han är på väg att resa sig och som hjälp i detta förtag stöder han sig på två bokstavskuber 

som är flera gånger större än vad de brukar – en bokstavskub är en leksak i bland annat trä 

målade i roliga färger och med en bokstav på varje sida så att ord kan stavas ut när de läggs 

bredvid varandra. I verkets förgrund finns tolv sådana kuber och tillsammans bildar de orden 

HEAVEN TO HELL – titeln på fotoboken Courtney Love Pieta är omslag till.  

Paret Courtney Love och den döde Jesus upptar hela mellangrunden och allt som står 

runtomkring dem förskjuts till bakgrunden, en uppdelning av förgrund och bakgrund som 

liknar den i Bellinis pietà.  
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Taket och golvet är målat med breda ränder som strålar samman i parets centrum, det ser 

ut som en tecknad soluppgång med Courtney Love som solen. Strålarna fortsätter ner på den 

bakre väggen, och ur den vinkeln kameran står bryts strålarna inte och detta ger väggen en 

illusion av att vara genomskinlig. Vad som motsätter den känslan är det fönster som finns till 

höger om Love. Det tycks i bilden som dessa strålar kommer från fönstret i den bakre väggen. 

Ett fönster som är smutsigt och immigt med rester av tidningspapper och helt utan utsikt. 

Ett ljussken belyser Courtney Loves tuperade, blonderade hår och det lyser som en gloria 

och inramar hennes ansikte som är lyftat mot taket, eller möjligen himlen.  

Ljuskällorna till skenet är, eller ska föreställa vara två nakna glödlampor, en som hänger 

till höger om Courtney Loves huvud och den andra lyser från en golvlampa till vänster om 

henne. Längre bak och till höger i bildrummet finns ytterligare en naken glödlampa lysande 

över ordet FAITH, som betyder tro eller tilltro.  

På samma tema är den visuella effekten av strålar som genomlyser rummet, golv och tak. 

På den målade himlen på den bakre väggen strömmar i skiftande varma gula till röda toner 

målade som en upp- eller nedgående sol. Dessa strålar är återspeglade i golvet och bildar en 

plastisk effekt som genomlyser det uppbyggda rummet. På väggen är också målat en 

landskapsscen med träd och en äng och berg.  

Allt det som är målat i sceneriet är illusioner av en perfekt värld, ett paradis. Som Edens 

lustgård: en liten kerub, strålande ljus, djupa glimrande färger, blommor och leksaker. 

Illusionen av ett perfekt liv är ett säljande koncept från reklamvärlden från vilken David 

LaChapelle kommer. Modefotograf som är van att föra fram det sköna och overkliga, att sälja 

en livsstil.  

Det är en glorifierad död som visas i Courtney Love Pietà.  

Courtney Love är framställd, inte som rollen av Maria, utan som en bild av henne själv och 

med allt som till henne hör.  

För att förklara denna ståndpunkt vill jag göra en jämförelse med Cindy Shermans 

Untitled Film Stills, som jag ser som motsatta Courtney Love Pieta. Det är ur en aspekt jag ser 

dem som varandras motpoler, och det är häri jag kommer att belysa Shermans Film Stills. 
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I Shermans bilder bygger hon upp karaktärer med hjälp av sig själv, och fotografierna är 

helt uppbyggda runtomkring dessa påhittade personer. Varje detalj i bilderna är genomtänkt 

och avsiktligt placerad för att framhäva personligheten och situationen denna befinner sig i. 

Shermans egen person försvinner bakom rollfiguren i bilden, och hennes fotografier är mindre 

självporträtt och mera karikatyrer av onämnda personer.
4
 Det jag vill poängtera med detta är att 

Cindy Sherman inte ger bilden av hennes eget ansikte.  

Hon modellerar om sin kropp och klär sig i en roll av en annan människa i sina bilder. 

Hon är själv den skapande kraften bakom konsten och den som också fysiskt existerar i bilden, 

men Sherman är inte den avporträtterade. Häri ligger skillnaden; Courtney Love är inte 

konstnären men hon är framställd som sig själv i bilden, i rollen som sig själv. 

Courtney Love som sig själv döljs inte i bilden, det är hennes kända ansikte som gör 

bilden så provokativ som den är, figuren Maria läggs som en kappa över Courtney Loves axlar. 

En kappa som ger en ny ’look’ men som inte på något sätt skymmer den Courtney Love som 

fans och många andra redan lärt känna.  

Situationen i bilden tillhör Loves historia som jämställs med dramatiken i den bibliska 

historien om Marias sorg över sin sons död. 

Det är den historia om hennes liv som finns tillgänglig för allmän beskådan i massmedia som 

det berättas om i bilden, det är detta som gör bilden så provocerande som den är. 

Bilden innehåller ett runt glasbord fullt med små orangea, öppna burkar och glas med 

genomskinlig vätska – vatten eller sprit? Runt om i rummet finns också öppna flaskor, och i 

fönstret bakom Courtney Love står ett inte helt tomt vinglas, ganska smutsigt. Allt är referenser 

till Courtney Loves egna drogmissbruk och alkoholism, som hon blivit dömd för. Detta är del 

av Courtney Loves offentliga ansikte, till skillnad från den egentliga personlighet som finns 

bakom den privata personen.  

Med mannen föreställande Kurt Cobain i knät, sitter Courtney Love centrerad i bilden 

och med ett myller av saker omkring sig. Till skillnad från Bellinis pietà bildar detta par inte en 

triangel som kunde han tolkats som en symbol för treenigheten. 

                                                 
4
 Foster, Hal m.fl. Art Since 1900, London 2005 s. 581-2 
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Detta är en bild av ett känt liv, en reklambild av ett känt liv. Den är provocerande 

eftersom LaChapelle använder ett motiv som redan har en bestämd betydelse och sätter två 

personligheter i den som inte har några likheter med varken Maria eller Jesus – död eller 

levande. Av just detta skäl kan verket också vara roande.  
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Kapitel tre 

 

Är Courtney Love nutidens moder? Representerar hon i sin roll som sig själv – en kvinna 

med ett ansikte känt över hela världen, förknippad med så många olika saker – den symbol för 

sorg och uppoffring som är Maria, den heliga modern?  

Courtney Love iklär sig rollen som Maria och översätter de attribut som tillhör 

Madonnan till en kontext som är mer relevant för dagens sekulära klimat. Attribut som 

tillskrivs Maria är ödmjukhet, uppoffring och att hon är hängiven; sin son och sin tro. 

 

Det finns ett flertal referenser till italienskt renässansmåleri, det centralperspektiv som 

upplevs i bilden är kanske inte fullt utvecklat, men det finns där. Att Courtney Love är skrudad 

i blått så som de viktigaste personerna i helgonbilder från både medeltiden och renässansen. På 

den tiden framställdes den blåa färgen, ultramarin, av ädelstenen lapis lazuli, som är känd och 

uppskattad för sin djupa blå nyans. Eftersom ädelstenar är dyra så var färgen mycket dyr att 

framställa och sparades till de heligaste och mest framstående figurerna i bilden, så som Jesus, 

Maria och eventuellt helgon. Personer med gloria. Detta bestämdes av beställaren av verket 

som beordrade och betalade för en viss mängd av den dyra färgen. Med nya tekniker blev 

framställningen av ultramarin mycket billigare att framställ och idag är den inte synonym med 

rikedom.  

Den blåa nyansen i Courtney Loves klänning är ljusblå och inte ultramarin, men den 

teknik fotografiet är reproducerad i är av mycket hög kvalité, och kan därmed jämställas med 

äkta ultramarin. Den blåa färgen i klänningen refererar till lapis lazuli, men det är tekniken som 

är ett uttryck för rikedom: skärpan i bilden, färgernas djup och renhet, ljuset i bilden. 

  

 

I målningen Pietà från cirka 1505 av Giovanni Bellini som LaChapelle kan ha inspirerats 

av är Marian klädd i en blå och lila skrud med vit huvudduk som en nunna. Hennes 

ansiktsuttryck är allvarligt och tankfullt, och hon tittar ner på den döde Jesus i hennes famn.  
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 Intill Courtney Love står ett lågt bord med ett tjockt ben och en glasskiva. På detta bord 

återfinns ett antal orangea burkar med vad som kan antas föreställa droger – det är i varje fall 

vita piller. Tidigare i texten har jag kopplat dessa med Courtney Loves egna missbruk. Ett 

annat grepp på den situationen är att burkarna inte tillhör henne.  

Paret sitter på en bår, en bår av ett slag som leder tankarna till bårhus och likhantering, 

och eftersom mannen föreställs död är den kopplingen inte långsökt. På mannens underarmar 

finns, förutom stigma på händer och fötter i enlighet med Jesus, tre fula, runda sår som efter 

nålstick. Historien som detta antyder är att en överdos begåtts, men vart denna historia kommer 

ifrån är oklart. Det sätt Kurt Cobain lämnade jordelivet var genom ett självtillfogat skott i 

huvudet.
5
  

Så denna situation av Courtney Love sittandes som Madonnan med en död Jesusfigur i 

knät, på en likbår med tydliga referenser till missbruk och överdos är fiktiv. Historien kan vara 

att Jesus har som Kurt Cobain själv vållat sin egen död och det är här Courtney Love kommer 

in och plockar upp den döda kroppen och sörjer över den i likhet med Maria.  

Ett par dagar efter Kurt Cobains självmord spelade Courtney Love upp en skiva för fans 

där hon själv läste upp Cobains självmordsbrev. Hon avbröt sig själv flera gånger i texten för 

att uttrycka sig egen ilska och sorg över händelsen, och uppmanade sedan närvarande att inte ta 

samma väg själva som Cobain gjort.
6
 

Courtney Love Pieta är som en vädjan på nytt, men denna gång genom ett fotografi på ett 

mognare sätt. LaChapelle har satt samman en historia och i den finns anknytningar tillbaka och 

till nuet med ett budskap som kommer från ännu längre tillbaka i tiden.  

Den visar en mindre vacker sida av det goda livet, eller i alla fall kändislivet. Alltid 

betraktad eller bevakad, med tillgång till vad man än vill ha. Helgade i medier – eller kanske 

hatade – i Courtney Love Pieta finns rikedomen representerad i dess tekniskt välutvecklade 

framställning. Men vad motivet visar är en bild av förfall och död, och en kvinna som lyfter 

ansiktet mot himlen [taket], med huvudet lätt på sned, frågande.  

                                                 
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Courtney_Love 

6
 Ibid. 
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Vad som är heligt får snabbt makt genom att bli tillbett och helgat, vad som har makt 

växer och blir större. Vad som blivit så stort och oöverskådligt mäktigt blir korrumperande.  

 

I Bellinis pietà är Maria rikt klädd och framställd som en betydande person med 

kopplingar till Vatikanen. En kvinna som uppfyller sin tids ideal med blont hår, from och 

beskedlig. Och om Maria i Bellinis målning är tidsenligt attraktiv så säger Courtney Love 

också något om vår tid. Courtney Love finns är blond har röda läppar, god hy, djupt urringad 

klänning, ideal som skapades med Marilyn Monroe, glamor och den amerikanska drömmen om 

rikedom och en egen stjärna på himlen.  

Ibland de ideal som inte är direkt kopplade till själva bilden men som finns i våra mentala 

bilder av Courtney Love, skapad genom massmedia, finns sex, droger & rock’n’roll. 

Dessa ideal har ingen likhet med Marias fromhet. Tiderna förändras, och i denna tid är 

Courtney Love för många den ultimata kvinnan. 
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Kapitel fyra 

   Sammanfattande diskussion 

 

 

Inledningsvis var jag inte säker på hur jag skulle tolka Courtney Love Pietà. Jag ville 

diskutera mig fram till om det fanns ett syfte så att nya betydelser kunde skapas.  

I kapitel tre drog jag slutsatsen att Courtney Love vädjade för fred på jorden – eller 

åtminstone att folk ska sluta förstöra sig själva. Jag byggde detta på att döden hos mannen var 

självförvållad – av misstag eller inte tar jag inte ställning till – och att Courtney Love hade 

hittat den döde. Kommit in efter att döden inträffat och tagit honom i sin famn och sörjde över 

ett öde hon inte kunde ändra. 

I detta resonemang antar jag att Courtney Love inte hade någon delaktighet eller en aktiv 

roll i händelser som verket avbildar. Att säga så är absurt, Love är en egen agent och är och var 

inte beroende av Kurt Cobain eller någon annan.  

Att ett argument faller betyder inte att det andra som står i kapitel tre är irrelevant, men 

genom mitt arbete har kommit fram till att det är den första tolkningen som är den 

intressantaste. Bilden är provokativ och det finns tydliga referenser till reklambilder. 

Jag ville inte säga att den andra tolkningen är helt fel – för då hade halva mitt arbete varit 

onödigt – för det var min mening att undersöka mina hypoteser och komma fram till ett svar. 

Och det svaret har jag kommit fram till, hur krasst det än är. Det hade varit finare om 

tolkningen i kapitel tre varit den troliga, men världen är inte så fin och det visar David 

LaChapelle i Courtney Love Pietà. 
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Sammanfattning  

 

Uppsatsen inleds med inledning. I denna redogörs för ämnet och syfte, den metod som 

användes. I ett avsnitt presenteras konstnären David LaChapelle och hur hans konst tidigare 

hade blivit beskriven.  

Kapitel ett beskrev en målning av Giovanni Bellini Pietà in i diskussionen. Rumsdjupet 

diskuterades och färgen på Marias klädnad behandlades. 

I kapitel två utgår jag från min första hypotes om att Courtney Love Pietà gjordes i ett 

provokativt syfte. Jag jämförde den med både Bellinis Pietà och reklambilder. En parallell 

drogs till Cindy Shermans fotografier. 

I kapitel tre kom den andra tolkningsmöjligheten, den att LaChapelle satte in pietà-

motivet i en kontext för att lyfta fram den betydelsen som motivet har i Bellinis pietà. Som en 

likhet med äldre helgonbilder jämfördes den digitala tekniken som använts i LaChapelles 

fotografi med de kostbara material som användes till bilder av Jesus och helgon på medeltid 

och renässans.  

Kapitel fyra är en sammanfattande diskussion om vilken av de två tolkningarna som är 

den mest intressanta. Det som framkom av den diskussionen var att tolkningen i kapitel två är 

den som är den relevanta. 
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