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Jackson Pollock övergav
både penslar och färg

Pollock var en amerikansk målare och en av den 
abstrakta expressionismens pionjärer och dess centralfigur
inom action-painting. Paul Jackson Pollock 1912-1956.

Jackson Pollock övergav
både penslar och färg

Född i Wyoming i Arizona och 
uppvuxen i södra Kalifornien. 
Han blev tidigt influerad av india-
nernas konst, särskilt 
deras sandmåleri. 
I detta fick han inspi-
ration när han senare 
skapade sina stora 
abstrakta expres-
sionistiska målningar.

Pollock kom till New 
York 1930 som en 
ung konststudent från 
Los Angeles. Medan han tog lek-
tioner på Art Students League,
följde han ett nära mentorskap
med målaren Thomas Hart Benton
och fördjupade sig i surrealism
och det undermedvetna.

Pollock var kontroversiell 
även i sitt målande
Som målare var Pollock inte någon natur-
begåvning, han kämpade länge med sin
oförmåga att bemästra de traditionella 
måleriteknikerna. 

Han beslutade sig för att i formen ge
uttryck för denna kamp och sökte göra 
själva handlingen att måla till dess eget
ämne. Pollock övergav palett, stativ och till
och med penslar och började att droppa,
stänka, kasta och hälla färgen på duken,
som ofta låg på ateljégolvet.

Paul Jackson Pollock omkom 1956 i en 
bilolycka, då han körde bil alkoholpåverkad,
han blev 44 år.

The World. Målning av Jackson Pollock.

Pollock utvecklade det som senare kallades
för ”dropp-tekniken” och använde bland
annat stelnade borstar och pinnar för att
skapa sina konstverk. Pollock kunde också
göra ett hål i färgburken för att få en för-
längd dropplinje.

Hans främsta verk tillkom under perioden
1947-1951, bland annat ”Höstrytm” som
finns på Metropolitan Museum of Art.

Pollock använde sig 
av alla sorters färger
Han höll sig inte enbart till de konstfärger
som fanns utan han använde sig av flera
olika typer av målarfärg.

Han använde bland annat hus- och
industrifärger. Akrylfärger använde han efter
att ha deltagit vid en experimentell works-
hop i New York 1936. I dropp-teknik-mål-
ningarna använde han till stor del både
konstnärsfärger och alkyd-husfärger.

Pollock var inte med i någon konstnärs-
grupp och hade inte några elever.
Konstvetare anser att Pollock och Willem
de Kooning var ledare för den spontana
delen inom abstrakt expressionism. Den
holländske målaren de Kooning var den
som stod Pollock närmast. Pollock var
influerad av bland annat Pablo Picasso,
Joan Miro och Max Ernst.

Skulptören Donald Judd skrev i Arts
Magazine: ”Det är tydligt att Jackson
Pollock skapade storskalighet, helhet 

och enkelhet som har blivit vanligt 
för nästan allt gott arbete”.

På YouTube finns ett flertal 
dokumentärfilmer om Jackson Pollock.
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