
Rokoko
Uppkomsten av Rokoko
Rokoko uppkom under början av 1700-talet i Frankrike och var omtyckt till och med fram 
till 1700-talet. Rokoko var en reaktion på barocken som var den stilen man målade innan 
rokokon. De som målade rokoko målade till den franska överklassen precis som de som 
målade under barocken men rokokon är inte lika pompös och mörk.  

Vad som hände i världen under dessa år
Under början av 1600-talet till slutet av 1700-talet varade Upplysningen då filosofi, 
vetenskap, politik och konst utvecklades. På grund av att omgivningen förändrades 
mycket ändrades även konsten. Många olika ideologier uppkom och man fick ny syn på 
saker och ting.

År 1756 - 1763 utspelade sig sjuårskriget med Preussen, Storbritannien - Hanover mot 
Frankrike, Österrike, Ryssland, Tysk-romerska riket och Sverige. Samtidigt krigade 
Frankrike och Storbritannien om Nordamerika, Indien och Västindien. Där förlorade 
Frankrike och fick lämna ifrån sig områden till Storbritannien. Detta kändes säkert sorgligt 
för konstnärerna som uttryckte det i sina tavlor.  När rokokon slutade vara känd uppstod 
Franska revolutionen i Frankrike. Mycket förändrades i Frankrike och folk var inte längre 
intresserade av rokokon. Jag tror att eftersom det var mycket krig under den tidsepoken 
rokokon var populär så avspeglades det i målningarna. Konstnärerna målade lätta och 
lekfulla scener för att få glömma allt krig och elände i världen.
 
Hur man målade under epoken
Under rokokon målade man med olja på duk. Man målade eleganta erotiska och lekfulla 
scener med vanliga människor på bilderna. Rokokon var en lekfull och lättsam stil. 
Gestalterna målades ofta i festkläder och målningarna så ofta förtrollade ut. 

Antoine Watteau
En av de mest kända konstnärerna som var med i början av rokokon var Antoine Watteau. 
Watteau föddes i en fransk stad som hette Valenciennes den 10 oktober år 1684 och 
lärde sig måla av en målare i staden. Watteau reste till Paris år 1702 där Claude Gillot, 
som gjorde många saker men bland annat målade, anställde honom. Efter det arbetade 
Antoine hos Claude Audran III som var dekoratör och kurator vid Luxembourgpalatset. 
Vid Luxembourgpalatset fanns det många konstverk och vissa av dem kanske 
inspirerade Antoine Watteau till några egna konstverk. 

År 1710 återvände Antoine till Paris där han blev känd. Han blev medlem i Kungliga 
akademin år 1712. För att vara med i Kungliga akademin behövde man göra ett 
inträdesprov. Det tog fem år för Antoine att måla ”Avfärden från Kythera” som var hans 
prov. Antoine tog inspiration från de rikas idylliska utomhusfester, så kallade fêtes galants-
målningar, men var noga med att inte berätta varifrån han fått sin inspiration. En rik 
finansman vid namnet Pierre Crozat som samlade på konst gav Antoine Watteau stöd och 
Watteau blev hans skyddsling. 

Antoine blev sjuk i tuberkulos och flyttade till London för att söka läkarhjälp år 1719. År 
1720 målade han Gersaints skylt som är ett av Watteaus mästerverk. ”Gersaints skylt” 
skiljde sig från stilen i hans andra konstverk. Kanske var det allvaret i hans sjukdom som 
avspeglade sig i konsten. Den 18 juli 1721 dog Watteau i tuberkulos. 



François Boucher
François Boucher föddes den 29 september 1703 i Frankrike. Bouchers pappa var 
Nicolas Boucher, en konstnär och konsthandlare. Eftersom man tidigt märkte att François 
hade konstnärliga anlag fick han gå i lära hos François Lemoyne. Lemoyne målade i 
rokostil och det tog Boucher till sig. Efter det blev han elev hos Jean-François Cars där 
han hjälpte till med att svetsa. 

Det som satte fart på Bouchers storhet var när han vann Prix de Rome. År 1734 blev 
François medlem i konstakademin efter att ha målat ”Rinaldo och Armina”. Boucher var 
bokillustratör och en av Frankrikes främsta rokokokonstnärer. Han målade bland annat 
”Venus triumf” och ”Cris de Paris”. Många av Bouchers konstverk finns bevarade på 
Louvren. 

Den 30 maj 1770 dog François Boucher i Paris vid 67 års ålder.

Slutet på rokokon
Efter franska revolutionens slut, år 1779, uppskattades inte rokokon. Stilen ansågs vara 
för lättjefull. Efter franska revolutionen ville folk ha allvarligare målningar. Jacques Louis 
David, en nyklassicistisk målare, och hans elever sägs ha kastat brödsmulor på Watteaus 
omtyckta tavla ”Avfärden från Kythera”. Målningen uppskattades inte efter franska 
revolutionen för att den skildrade aristokratins, styre där adeln bestämmer, indolenta 
livsstil. 

Verksamma konstnärer som målar rokoko nu
Svenskarna Jimmie Karlsson och Martin Nihlmar driver företaget Jimmie Martin Limited i 
London. Deras stil är en modernare rokoko-inredningsstil. De säljer bland annat 
handmålade möbler. Jimmie och Martin skapade företaget år 2004 och det har bara gått 
framåt. I början var det inte seriöst. De designade sin egen lägenhet och när de flyttade 
såg en granne deras möbler. Han ville ha några av deras stolar att sälja i sin affär. När de 
sedan inredde en kompis skyltfönster i en frisersalong fick en av jurymedlemmarna till 
designerpriset Design & Decoration Award gå förbi. De blev nominerade i kategorin 
möbeldesigners men vann istället priset för bästa designer år 2005. 
 


