
     Call for Papers 

Fantasins behag – estetisk kultur i 1700-talets Europa 

Helsingfors, Finland, den 20–21 mars 2020 

 

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf anordnar en internationell konferens som behandlar 1700-talets 

estetiska kultur ur ett mångvetenskapligt perspektiv 20–21.3.2020 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. 

Konferensens syfte är att sammanföra diskussionerna som pågått inom olika disciplinär om 1700-talets 

estetiska och materiella kultur och tankeströmningar. Målet med konferensen är att föra fram tidens 

estetiska strävanden och de estetiska fenomenens pluralitet. Vi välkomnar både doktorander och 

forskare att anmäla föredragsförslag. 

Vänligen skicka rubrik samt abstract på max 200 ord för vald session senast 30.9.2019 till adressen 

markku.kekalainen@helsinki.fi och lotta.nylund@helsinki.fi. Abstractet bör ha dina kontaktuppgifter. 

Föredraget kan hållas på finska, svenska eller engelska. Konferensen är gratis för deltagarna. 

Keynote speakers: 

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London 

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

 
Place Royale 1709, Versailles, Musée du Château; John Closterman, Maurice Ashley-Cooper; Anthony Ashley-Cooper, National Portrait 
Gallery, London; Tavla, Bertil Wreting/Nordiska museet; Pehr Hilleström, Vid sybågen, Åsa Lundén/Nationalmuseum 

Session I Diskussioner och teorier om det sköna, samt estetiken som en del av sällskaplighet 

Den estetiska kulturen hade en framträdande position i 1700-talets idévärld, livsstil och sällskaplighet. The culture 

of politeness, hövlighetskulturen, inkluderade förmågan att forma estetiska omdömen, konstkännedom och att 

som amatör själv utöva konst. Den estetiska kulturen omfattade betydande religiösa, politiska och ideologiska 

variationer. Barocken och rokokon som förknippades med absolutismen fördömdes av republikanska kritiker, 

medan palladianismen och nyklassicismen lanserades som okorrumperad frihetens konst och arkitektur. Man kan 

hävda att estetiken som självständig akademisk disciplin föddes på 1700-talet då Shaftesbury, Addison, du Bos, 

Diderot, Baumgarten och Kant definierade den estetiska upplevelsens natur, gränser och villkor. 

Session II Urbanism och staden som rumslig upplevelse 

Den urbana civilisationen problematiserades på flera sätt under perioden från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. Den 

centraliserade och hierarkiska ordningen i barockens residensstäder reflekterade absolutismens och 

motreformationens ideologi. Ur den synvinkeln var återuppbyggandet av London efter branden 1666 en 

symptomatisk process: barockens stadsplaner lades åt sidan och istället växte London genom privata initiativ. Den 

halvoffentliga sfären som hade vuxit fram i Europas storstäder sedan 1600-talet var väsentligt för utvecklingen av 
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en estetisk kultur. Akademier, salonger och kaffehus erbjöd ett rum för diskussioner om konsterna och smakens 

normer, nya konstriktningar introducerades i salonger och nöjesparker, och den kommersiella konsumtionen av 

konst fick en allt viktigare roll för finansieringen av konsterna. 

Session III Den akademiska konsten och klassicismens utmanare 

Klassicismen var genom hela 1700-talet den offentliga konstens och arkitekturens dominerande formspråk. Det 

grundades konstakademier runtom i Europa enligt den franska konstakademins modell. Akademiernas uppgift var 

att främja konsterna genom att stärka konstens regelverk och ideal genom teoretiska skrifter, utbildning, utdelning 

av pris och premiär samt utställningsverksamhet. Under 1700-talets gång förstärktes också formspråk och 

konstriktningar som utmanade klassicismen, däribland den engelska trädgårdskonsten, kineseriet, gotiken och 

romantiken. 

Session IV Ståndspersoners materiella och estetiska kultur 

Nya tankar om rymligt boende, miljö, föremål och varor formade elitens materiella kultur såväl i urbana som i 

rurala miljöer. Den globala handeln ökade möjligheterna för breda samhällsgrupper att anskaffa lyx- eller 

halvlyxprodukter, silverknappar och solfjädrar, silkessjalar och tryckta tyger, kaffe- och teserviser, gravyrer eller 

bekväma möbler som exempelvis stoppade soffor. Herrgårdar och prästgårdar försågs med sovrum som värmdes 

med kakelugnar samt matsalar och förmak för umgänge i sällskap. Stora fönster på herrgårdars och prästgårdars 

huvudbyggnader öppnade vyer mot prydnads- och köksträdgårdar. 

Session V Hantverk och konstens praktik 

Förordningar, skråväsendet, materiella omständigheter samt sociala regler påverkade produktionen av såväl 

bildkonst som arkitektur och konsthantverk. Konstskapandets praktik förändrades långsamt under 1700-talet. 

Konstnärsutbildningen övergick småningom från skråväsendets ateljéer till akademierna, en fri konstmarknad 

började växa fram och en allt större del av befolkningen konsumerade konst. Nya tekniker och instrument 

påverkade konstutövandets praktik. 

Session VI Samtidighet och fördröjning: Konststilarnas longue durée - om skillnader mellan periferi och 

centrum 

Konsten på 1700-talet omfattade givetvis annat än nya strömningar, moden eller annat än den gustavianism som 

så ofta fått prägla den allmänna bilden av det här seklet i Norden. Flera äldre stilideal kom till uttryck i de kyrkor 

som uppfödes, framför allt på mera perifera orter, i de boningshus som uppfördes för ståndspersoner, mer 

anspråkslösa variationer på renässansideal, eller en äldre klassicism, för att inte tala om en del inslag av rokoko. På 

vissa håll kan man kanske tala om en longue durée av 1500- och 1600-talsideal som ostört levde kvar och 

förverkligades i periferin, eller om barockinteriörer, om föremål och dräkter som framställdes av möbeltillverkare, 

konstsmeder och kostymmakare – inte heller de s.k. konterfejarnas porträtt målade i enlighet med ett äldre 

seriemässig framställningssätt att förglömma. 

Konferensen anordnas av Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf med bidrag från Suomen 

Kulttuurirahasto och Niilo Helanders stiftelse. 

Arbetsgrupp: 

Markku Kekäläinen, FT, Helsingin yliopisto, vice ordförande för Finska sällskapet för 1700-talsstudier 

Johanna Ilmakunnas, biträdande professor, Åbo Akademi, vice ordförande för Finska sällskapet för 1700-

talsstudier 

Lotta Nylund, FM, doktorand, Helsingfors universitet, styrelsemedlem i Finska sällskapet för 1700-talsstudier 

Henrik Knif, FD, docent i kulturhistoria, Åbo Akademi 

Timo Kaitaro, FT, filosofian historian dosentti, Helsingin yliopisto 


