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Abstract 

“The art of writing history” is a study of gender representation in art history literature. It 

investigates how women and women’s art are represented in a selection of modernist 

literature, and analyzes this in relation to gender order. It is a qualitative study that includes 

four books in the Umeå University course “Art history A1”. The paper also consists of 

interviews with four former students and a teacher of art history, all of whom have read the 

literature for teaching or learning. The subject matter of the included literature is the era of 

modernism, from 1870-1970.  

 The literature is analyzed using close-reading and reading against the grain. These 

methods make it possible to expose the difference in how artists are treated depending on 

their gender. Additionally, it enables one to see how a canon is formed in art history 

literature.  

 The results of the analysis showed that male artists were canonized more frequently than 

female artists. Words like “genius” and “masterpiece” are only used to describe male, not 

female, artists. Women’s personal and emotional life was deemed significant, while for male 

artists it was not. In the literature, women were marginalized and men were made 

undeniable in the field of art and modernism. 

 

Keywords: gender, history, art, modernism, canon 



 1 

Innehållsförteckning 

1.	Inledning	........................................................................................................................................	3	

1.1	Syfte	och	frågeställningar	....................................................................................................................................	3	
1.2	Material	och	Metod	.................................................................................................................................................	4	
1.2.1	Material	...............................................................................................................................................................	4	
1.2.2	Närläsning	och	motläsning	.........................................................................................................................	5	
1.2.4	Intervju	................................................................................................................................................................	5	

1.3	Teori	..............................................................................................................................................................................	6	
1.3.1	Kanon	...................................................................................................................................................................	6	
1.3.2	Kön	och	genus	..................................................................................................................................................	6	
1.3.4	Fältet	.....................................................................................................................................................................	7	

1.4	Tidigare	forskning	...................................................................................................................................................	8	
1.5	Avgränsning	...............................................................................................................................................................	8	
1.6	Disposition	.................................................................................................................................................................	9	

2.	Historisk	bakgrund	.................................................................................................................	10	

2.1.1	Politisk	överblick	av	den	modernistiska	epoken	...........................................................................	11	
2.1.2	Feministisk	konsthistoria	........................................................................................................................	11	

3.	Redovisning	av	material	........................................................................................................	13	

3.1	Art	since	1900	........................................................................................................................................................	13	
3.1.1	Kort	beskrivning	av	Art	since	1900.	....................................................................................................	13	
3.1.2	1900-	1909	.....................................................................................................................................................	14	
3.1.3	1910-1919	......................................................................................................................................................	14	
3.1.4	1920-1929	......................................................................................................................................................	15	
3.1.5	1930-1939	......................................................................................................................................................	15	
3.1.6	1940-1949	......................................................................................................................................................	16	
3.1.7	1950-1959	......................................................................................................................................................	16	
3.1.8	1960-1969	......................................................................................................................................................	17	

3.2	Art	in	Theory	1900-2000:	An Anthology of Changing Ideas	..............................................................	18	
3.3	Modern	art:	practices	and	debates.	Primitivism,	Cubism,	Abstraction	:	the	early	twentieth	

century	.............................................................................................................................................................................	19	
3.4	Konst	och	visuell	kultur	i	Sverige	1810-2000	..........................................................................................	20	



 2 

4.	Analys	av	material	...................................................................................................................	22	

4.1	Över-	och	underordnad	.....................................................................................................................................	22	
4.1.1	Privat	och	offentlig	......................................................................................................................................	23	
4.1.2	Arbetsdelning	................................................................................................................................................	23	
4.1.3		Kvinnan	som	objekt	och	passiva	roller	.............................................................................................	24	

4.2	Myterna	.....................................................................................................................................................................	25	
4.2.1	Frida	Kahlo	.....................................................................................................................................................	25	
4.2.2	Geniet	och	andra	maskulina	myter	......................................................................................................	25	

5.	Upplevelser	av	litteraturen	från	studenter	och	lärare	...............................................	27	
5.1	Litteraturen	.............................................................................................................................................................	27	
5.1.1	De	modernistiska	männen	.......................................................................................................................	28	
5.1.2	De	modernistiska	kvinnorna	..................................................................................................................	29	

6.	Avslutande	diskussion:	Kanon	............................................................................................	31	

6.1	Kanon	och	selektiva	traditioner	.....................................................................................................................	31	
6.2	Maskulin	arena	och	tre	positioner	................................................................................................................	31	
6.3	Avslutning	................................................................................................................................................................	33	

Käll-	och	litteraturförteckning	................................................................................................	34	

Tryckta	källor	...........................................................................................................................................................	34	
Otryckta	källor	.........................................................................................................................................................	35	
Intervjuer	...................................................................................................................................................................	36	

Sidhänvisningar	............................................................................................................................	37	

 

 

 
  



 3 

1. Inledning 

Som kvinna kan historien tyckas vara en symbol för mannen, namn som Napoleon, Djingis 

Khan, Martin Luther King, Monet, Picasso, Da Vinci känner de flesta igen från 

historielektionerna. Jag skulle kunna fortsätta med exempel på historiska män i tiotusental, 

då och då skulle kvinnliga prestationer och namn synas. Kvinnorna skulle inte vara lika 

många som männen, ändå utgör kvinnor femtio procent av världens befolkning. Om en vill 

hitta kvinnor att förankra sin historia med, kan en inte leta där den allmänna historien 

beskrivs. En måste söka djupare och hitta litteratur med titlar som ”kvinnor i krig” eller 

”kvinnans historia”, specifika namn, kända kvinnor eller kvinnliga konstnärer. Kvinnor är 

fast i en egen kategori, de är inte konstnärer utan ”kvinnliga konstnärer”.   

Det kanske inte är så konstigt egentligen att kvinnan fått en egen kategori inom konsten, 

hon är inte norm och framförallt inte norm inom konstfältet. Hon har skrivits ut ur 

konsthistorien, konsthallarna har inte köpt in några större samlingar av kvinnor som är 

konstnärer. De har förbisetts av recensenter och osynliggjorts i olika konstsammanhang. Ett 

exempel på detta tar radioprogrammet OBS i P1 upp i sin radioserie Konst i marginalen: de 

marginaliserade (Sveriges Radio, 2016). Linda Fagerström berättar här med anledning av 

utställningen Moderna män 1900-1930 på Mjellby konstmuseum. Här berättar hon om en 

senare konstnärsgrupp som tog inspiration av Moderna män och döptes till liknande namn: 

1947 års män. Gruppen slog igenom 1947 med utställningen Ung konst. Det var inte de själva 

som namngav sig utan konstkritiker och konsthistoriker. Titeln berättar för oss att det var en 

konstnärsgrupp bestående av män, detta är dock fel. I denna grupp fanns en kvinna, det var 

Randi Fisher men henne valde konstkritikern Lars Erik Åström att ignorera när han skrev 

recensionen. Fisher glömdes bort med tiden och hon skrevs heller inte in i historieböckerna. 

Idag är dock Fisher lika aktuell som resterande medlemmar i gruppen, mycket tack vare den 

feministiska konstforskningen. Detta berättar om hur enkelt det är att skriva ut kvinnor ur 

historien, men det berättar även om vem som har makt inom konstfältet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Berättelsen om Fisher i 1947 års män gjorde mig intresserad av hur maskulin 

konstkanon skapas idag. Det sker såklart på en mängd olika arenor så som i konsthallar, 

recensioner och gallerier. En av dessa arenor utgörs av konstvetenskapliga utbildningar, 

vilket jag valt att fokusera på. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor och hur 
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kvinnors konst representeras i konsthistorisk litteratur, samt analysera detta i relation 

till begreppet genusordning. Några frågeställningar som genomsyrar studien är: 

• Hur ser representationen av kvinnliga och manliga konstnärer ut i konsthistorisk 

litteratur? 

• Finns det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga konstnärer, samt kvinnor och 

mäns konst, omskrivs i konsthistorisk litteratur och hur ser dessa skillnader ut? 

• Vad har genusordningen för påverkan på hur konst och konstnärskap beskrivs? 

 

1.2 Material och Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie. Med detta menas att jag djupgående studerat 

konsthistorisk litteratur utifrån hur mening skapas kring begrepp som ”konst” och 

”konstnär”. Fokus har legat på att studera hur kvinnor representerats i texterna, samt hur 

mina informanter upplever genusrepresentationer i konsthistorisk litteratur. Metoderna jag 

valt för att studera litteraturen är närläsning och motläsning. Det innebär att jag studerar hur 

författarna skapar skillnader mellan hur konstnärer beskrivs beroende på kön. Intervjuer har 

genomförts som komplement till litteraturen, detta för att få en bredare förståelse av hur 

studenter och lärare uppfattar konsthistorisk litteratur. Den litteratur jag valt presenteras 

under materialavsnittet nedan.  

1.2.1 Material  

Jag har valt att analysera konsthistorisk litteratur om modernismen (1870-1970). Det är inte 

en slump att jag valt att analysera just den här typen av litteratur. Jag läste själv en 

konstvetenskaplig kurs och stötte då på dessa böcker. Jag hade redan innan jag läste kursen 

en god kunskap om flera av de konstnärer som presenterades i litteraturen, inte heller det är 

någon slump då jag gick ett bildestetiskt program på gymnasiet. Konstnärerna som jag kände 

igen och stött på tidigare i min skolundervisning var de modernistiska männen; Picasso, 

Manet, Monet, Delauany, Duchamp, Matisse, Pollock, Mondrian med fler. Kvinnorna hade 

jag inte så bra koll på förutom Frida Kahlo. Jag tog tillfället i akt för att lära mig mer om de 

modernistiska kvinnorna under tiden jag läste kursen, men de var inte så många som jag 

hoppats på. Nu tar jag tillfället än en gång att ta mig an dessa böcker för att se hur kvinnor 

representeras i konsthistorisk litteratur. Den litteratur jag valt att analysera ingår i kursen 

Konstvetenskap A1 vid Umeå universitet. Urvalet har gjorts genom att jag valt den litteratur 

som tagit ett mer övergripande grepp om modernismen. Litteratur som endast tar upp en 

enskild konstnär eller en enstaka konstgenre har valts bort. Skönlitterär litteratur har även 

det valts bort. Den litteratur jag valt att analysera är;  



 5 

• Art in theory, 1900-2000.  

• Art Since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism 

• Modern art: practices and debates. Primitivism, Cubism, Abstraction: the early 

twentieth century. 

• Konst och visuell kultur i Sverige.  

1.2.2 Närläsning och motläsning 

Med närläsning menas att man synliggör maktstrukturer, över- och underordningar, genom 

att analysera materialet som i mitt fall är text. För att kunna synliggöra strukturer undersöks 

olika komponenter i texten, hur de hänger samman, för att sedan förstå dess budskap. Ofta 

är budskapet mångtydigt och måste därför kopplas ihop med sitt sammanhang. Viktiga 

frågor är: Vem berättar historien? Vems historia blir berättad? Vem inkluderas i texten och 

vem exkluderas i texten? (Eriksson & Göthlund, 2003:13). 

En nära besläktad feministisk metod med närläsning är motläsning, eller som Griselda 

Pollock (1999) skriver i Differencing the Canon Feminist Desire and the Writing of Art´s 

Histories ”reading against the grain”. En förenklad beskrivning av motläsning är att jämföra, 

granska eller kontrollera, men att beskriva motläsning med att jämföra är lite att göra 

metoden en otjänst. När motläsning används är det viktigt att våga göra tolkningar som 

ligger utanför berättandet, detta är för att göra det möjligt att se underliggande strukturer 

samt diskurser. Med motläsningen kan bakomliggande diskurser, hierarkiska traditioner och 

normer (kanon) i västerländska konsttraditioner blottläggas men även maskulinitet, makt, 

status etc. Pollock ger exempel på detta genom kända kvinnliga konstnärer som mer och mer 

börjar skrivas in i konsthistorisk litteratur, men de kanoniseras inte i berättandet och de 

tillskrivs inte männens superlativ. Viktiga frågor här är: Hur berättas historien? Hur berättas 

konstnärernas historia? Finns det skillnader på hur konstnärer beskrivs beroende på kön?  

Både närläsning och motläsning kompletterar varandra och är viktigt för att synliggöra 

kanon (Pollock, 1999:23ff).  

1.2.4 Intervju 

I mitt material har jag även inkluderat intervjuer, för att se hur lärare och studenter upplever 

den studerade litteraturen. Informanterna är studenter som läst på olika nivåer inom 

konstvetenskap, samt en lärare som undervisar inom konstvetenskap. Elsa har en magister i 

konstvetenskap, Majken är professionell konstvetare och lärare, Sigge har läst 

konstvetenskap på sidan av andra studier och Elliot valde att läsa konstvetenskap under 

valbara kurser. Intervjuerna tillhör inte mitt huvudmaterial och därför kommer de att 

redovisas under ett kortare kapitel, och är begränsade till fyra i antal. 
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 Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag haft ett 

strukturerat frågeschema som jag utgått ifrån. Men om svaret behöver utvecklas eller att 

svaret väcker nya frågor har det funnits möjlighet att gå utanför mina frågeställningar 

(Aspers, 2011:143). Jag ser mina intervjuer som en möjlighet att bygga upp och stödja mitt 

empiriska material. De ger också en insikt i hur det empiriska materialet kan upplevas av 

dem som studerat konstvetenskap. Exempel på frågor jag ställt är; Hur uppfattar du 

representationer av genus på (konst)museer och i läroböcker om konst? Har du sett om det 

finns några skillnader på hur man berättar om kvinnliga och manliga konstnärer eller tycker 

du konstnärer beskrivs på samma sätt? 

 

1.3 Teori 

I analysen av materialet tillämpar jag ett konstruktivistiskt perspektiv. Med detta menas att 

konst ses som en social konstruktion som människor förhåller sig till. Hur en förstår konst 

har betydelse för hur kanon byggs upp, och vice versa. Inom konsthistorien kanoniseras 

huvudsakligen männen. Detta beror på att konstnärer som är män skapats till norm inom 

fältet medan kvinnor blivit marginaliserade.  

1.3.1 Kanon 

Kanon betyder rättesnöre eller norm, ursprungligt kommer ordet från grekiskan och kopplas 

oftast ihop med normsystem samt militära organisationer. Men kanon har också haft en 

religiös koppling, helgonförteckningar och urval till religiösa texter kanoniserades. Pollock 

hänvisar till historikern Ellis Rivkin som menar på att den övre samhällsklassen ville ha 

makt, och det var de som gjorde urvalen till de heliga skrifterna. Urvalen skedde inte genom 

bibeltolkare, forskare eller redaktörer, vilket en tidigare trott. Kanon kan ses som en 

konstruktion av politisk samt kulturell identitet där berättandet om och av ursprunget är det 

som legitimerar dess värde. Värde skapas alltså genom urval som bestäms av en kulturell elit, 

konsten i detta fall väljs ut eftersom kulturen anser att det finns ett värde i att bevara 

konsten. Genom detta blir konstens värde högre i form av status. Detta skapar i sin tur 

normer för vad som är värt att bevara, en skulle kunna kalla det konstbevarande normer och 

traditioner som ständigt upprepas (Pollock, 1991:3). 

1.3.2 Kön och genus 

När du slår upp första kapitlet i Nina Björks bok Under det rosa täcket (2013) möts du av en 

beskrivning av toalettskyltar, de skyltar som avgör på vilken toalett du ska gå. Har du ett kön 

som är en vagina går du på toaletten med skylten för damer, alltså den skylt med en person 
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som bär kjol. Har du ett kön som är en penis går du på toaletten med skylt för herrar, denna 

skylt har ingen kjol utan är endast en person med armar och ben och i vissa fall har personen 

byxor (Björk, 2013:18) Det är det biologiska könet vi föds med som avgör om vi är man eller 

kvinna. Alltså, föds du med penis är du medicinskt man, föds du med vagina är du 

medicinskt kvinna. Detta är vad som bestämmer hur vi i resten av våra liv förhåller oss till 

vilket kön vi föds med, vilken toalett vi går på och hur vi klär oss etc.  

Så vad är då genus? Genus är det sociala könet, det kön vi lär oss att leva som. Genus är 

en viktig komponent i att förstå kategorin manligt/kvinnligt, som tidigare nämnts 

bestämmer våra kön vilken kategori vi faller in i. I enlighet med detta lär vi oss hela livet hur 

vi förhåller oss till denna kategori, vilken toalett vi väljer och vilka kläder vi bär, hur vi går, 

pratar, eller andra attribut som bär de tecken för man eller kvinna. Detta är kulturella 

föreställningar som reproduceras ständigt, men detta gäller inte enbart yttre attribut utan 

även egenskaper och känslor. Exempel på detta är att kvinnan förväntas att vara mer 

omhändertagande, vårdande, relationsinriktade medan mannen förväntas vara rationell, 

målinriktad och förnuftig (Gemzöe, 2002:82).  

1.3.4 Fältet  

Med fältet åsyftas olika aktörer som rör sig på samma arena eller sociala rum. I detta fall är 

det konsten som är fältet, och inom fältet ”slåss” olika makter och tankegångar. Fältet skapas 

enligt Bourdieu när olika personer ”slåss” om någonting gemensamt, alla har sitt sätt att se 

på vad som är viktigt (Bourdieu 1992:41). Exempel på detta är hur en ser på populärkultur 

och finkultur, dessa två strider inom samma fält men den ena anses ha lägre status än den 

andra. Genom detta skapas maktpositioner där finkulturen kopplas samman med de 

intellektuella och anses högre stående. Medan populärkulturen som ibland kallas för 

”fulkultur” kopplas samman med massproduktion och lättillgänglighet. Samma liknelse kan 

göras med konsten som oftast rör sig inom ramarna för finkultur. Men inom konsten finns 

konstförgreningar som värderas lägre och högre. Graffittin kopplas ofta samman med lägre 

stående konst och ungdomskultur, medan exempel klassiskt måleri på duk anses högre 

stående med en lång tradition. Även andra aktörer rör sig på konstfältet så som kritiker, 

skribenter, curatorer, konsthallar, konsthistoriker, forskare. Dessa aktörer har även de olika 

sätt att se på fältet. De ”slåss” om vad som är högre eller lägre stående, vem som är värd att 

recensera, skriva om eller ge uppmärksamhet till. En skulle även kunna tänka sig att det är 

konstnärerna som har den störta makten inom fältet, men som konstnär måste du accepteras 

och definieras av fältet. Få bra recensioner alternativt uppmärksamhet är viktigt för en 

konstnär för att kunna livnära sig på sitt yrke, men även skrivas in i konsthistorien (Bourdieu 

1992:41ff). 
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1.4 Tidigare forskning 

I Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories redogör 

professorn och konsthistorikern Griselda Pollock för hur kanon skapas. Pollocks teori bygger 

på att analysera konsthistoriska texter ur ett feministiskt perspektiv, detta gör det möjligt att 

synliggöra kanon och hur det har uppstår. I antologin Från modernism till samtidskonst: 

svenska kvinnliga konstnärer av Yvonne Eriksson och Anette Göthlund utgår jag från 

kapitlet; Från det perifera till det vitala, kvinnligt konstnärskap i perspektiv. Kapitlet berör 

feministisk konstforskning och är en överblick över dess historia. 

I Texter om de intellektuella har Pierre Bourdieu studerat de intellektuella och dess 

betydelse för samhället, där bland annat författare, konstnärer, forskare etc. studerats. 

Anna- Lena Lindberg har i Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser från 

renässans till postmodernism översatt Linda Nochlins banbrytande essä  Why have there 

been no great women artists?. Nochlin ifrågasätter här konstens maskulina myter, 

representationer av kvinnor inom konsten och varför kvinnor som var konstnärer är 

underrepresenterade inom fältet.  

För genusteoretisk forskning har jag använt mig av Gösta och genusordningen: 

feministiska betraktelser av Yvonne Hirdman samt Feminism av Lena Gemzøe. 

 

1.5 Avgränsning 

Urval har gjorts av litteraturlistan för Konstvetenskap A1. Uppsatsen handlar inte om att 

analysera eller granska konstvetenskap A1 utan endas utgå från dess litteratur. Den litteratur 

som är övergripande för modernismen, är den litteratur som redovisas i denna uppsats. De 

böcker som skildrar enskilda konstperioder har valts bort. I de valda böckerna är det endast 

de kapitel som berör modernismen som analyseras, avgränsningen här är alltså årtalet 1870 

till 1970 (modernismen).  

I denna uppsats redovisas västerländska konsttraditioner, detta är ett problem i sig då det 

västerländska ”idealet” automatiskt exkluderat geografiska områden och konstnärer som 

ligger utanför väst. Primitivismen är en av få strömningar inom modernismen som berör 

geografiska områden utanför väst, men detta handlar inte om representationer av konstnärer 

utanför väst. Inom primitivismen exotiseras ”den andra”. Objektet ligger i fokus där den 

svarta kvinnans kropp är ett återkommande tema. Vidare leder detta till att även jag 

reproducerar västerländska ideal och konsttraditioner, detta på grund av att den litteratur 

som analyseras nästan enbart tar upp västerländska konstnärer och konstperioder.   
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Queerteoretiska aspekter har inte tagits med i uppsatsen. Det beror på att uppsatsen 

speglar det som skrivs i litteraturen. I den valda litteraturen används pronomen och namn 

om konstnärer, vilket är vad jag fått utgå ifrån. Jag vet till exempel inget om hur 

konstnärerna identifierat sig i relation till kön. Dock kan jag konstatera att litteraturen 

endast benämner heterosexuella parrelationer, aldrig homo- eller bisexuella.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel två presenteras en historisk bakgrund till modernismen och hur det rådande 

politiska läget såg ut för kvinnor under samma period. Jag redogör även här hur 

utbildningsmöjligheter såg ut för konstnärer som var kvinnor samt en bakgrund till den 

feministiska konstforskningen. I kapitel tre redovisas mitt huvudsakliga empiriska material 

vilket är den valda konsthistoriska litteraturen. Varje bok redovisas var för sig med titeln som 

rubrik. I kapitel fyra redogör jag för min analys av litteraturen i koppling till genusordningen. 

Kapitel fem innehåller informanternas upplevelser av litteraturen och fältet. Kapitel sex 

innehåller en genomgång av kanon och vilka de Tre positionerna är samt avslutning på 

uppsatsen 
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2. Historisk bakgrund 

Museerna står i realiteten halvtomma, eftersom kvinnorna fortfarande saknas. Det är på 1900-talet 

som de fallit bort ur konsthistorien. Inte alls på 1700- och 1800-talen utan i nutid! Och detta trots 

att kvinnorna nu funnits i mängder på alla skolor och institutioner. Modernismen har sin maskulina 

historieskrivning. Enligt den handlade modernismen om maskiner och död. Men kvinnornas 

modernism handlade om liv (Griselda Pollock, DN, 2007). 

 

Modernismen räknas från 1870 till 1970. I slutet av 1800-talet började bildkonstnärerna gå 

ifrån de traditionella konsttraditionerna och ifrågasätta samhället och dess kultur. 

Modernismen räknas till västerländsk kultur och de verksamma konstnärerna rörde sig i 

Europa och Nordamerika. I modernismen ingår olika strömningar av estetisk kultur, så som 

litteratur, arkitektur, musik och konst. I detta fall är det konsten som är central och omfattas 

av ett antal konstriktningar, impressionism, postimpressionism, expressionism, primitivism, 

futurism, kubism, postkubism, konstruktivism, konkret konst, dadaism, surrealism, 

informell konst, abstrakt expressionism och popkonst. 

Redan från antiken och medeltiden lärdes konst ut, detta skedde från far till son i så 

kallade ”konstnärverkstäder”. Kvinnor kunde även läras upp men var då anonyma 

”medhjälpare”, detta skedde oftast inom familjen. Utbildning i teckning och bildningssyfte 

utfördes även, detta gällde dock bara för män (Ingelman, 1982:17). Inom kyrkan i provinsen 

Florens anställdes illustratörer som ansågs lämpliga. De flesta av befolkningen var 

analfabeter och bilder användes för kommunikation. Teckningskunniga anställdes. Prefekter 

samt fortifikationsritare1 anställdes, områden med behov av konstnärliga förmågor anställde 

personer som ansågs lämpliga. I alla dessa yrken var det män som anställdes, och inom alla 

yrken så fanns det bara andra män på lönelistorna (Moser, 2016:10). 

Utbildning för kvinnor inom konsten började bli möjligt på 1800-talets senare hälft, dock 

var förställningarna om kvinnans intellekt starka. En kvinna som var intellektuell sågs som 

ett hot, inte enbart inom konsten utan i det stora hela. Det ansågs okvinnligt att skriva, läsa, 

tänka, forska. (Ekenvall, 1966:7). Kvinnor hade inte heller samma tillgång till modeller som 

sina manliga kollegor. Men det är även här strukturer kommer in och sätter stopp för många 

kvinnor. Som kvinna i ett samhälle där mannen är den offentliga personen blir det svårt, hon 

är fortfarande i beroendeställning till honom. Detta är i form av ekonomi, giftermål, barn och 

förväntningar på att mannen ska vara den försörjande parten. Många av de borgerliga 

kvinnor som utexaminerades från konsthögskolorna var tvungna att leva upp till dessa 

förväntningar för att få ett drägligt liv, de hänvisades till hemmet (Ingelman, 1982:44). Det 

var inte heller alltid säkert att kvinnor som var konstnärer fick stöd av sina kollegor. 
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Konstnären Carl Larsson skrev ett brev 1896 adresserat till Harald Wieselgren, brevet 

innehöll Larssons tankar angående konstnären Tora Vega Holmström.  

 
Ett, och det allra viktigaste har hon emot sig och det är hennes kön. Ty aldrig blir en 

qvinna någon konstnär att hurra för. Och gud bevare oss för alla dem vi ha, trots de 

mjekiga konstkritikussarnas beröm öfver dem. Till konsthistorien gå de ej. (Rausing, 

1981:19. Se även, Moser, 2016:9) 

2.1.1 Politisk överblick av den modernistiska epoken  

Jag anser att konst och kvinnors möjlighet till att utöva konst på professionell nivå är högst 

politisk och samhällsstrukturellt. För att få en större förståelse för hur samhället såg ut och 

förändrades under modernismen, är en överblick över kvinnors rättigheter och möjlighet i 

samhället viktig. Detta är för att göra det möjligt att förstå vilka förutsättningar 

yrkesverksamma kvinnor hade i slutet på 1800- talet till 1900- talets senare hälft.  

Länder med en majoritet av den protestantiska tron gav kvinnor rösträtt tidigare än 

länder med en majoritet av den katolska tron. Tidigast var delstaten Wyoming i Nordamerika 

som fick kvinnlig rösträtt 1864, Utha (också Nordamerika) fick kvinnlig rösträtt 1870. 

Finland fick allmän rösträtt för både män och kvinnor 1906, i Norge fick kvinnor rösträtt 

1913 och i Danmark 1915. Sverige beslutade om kvinnlig rösträtt 1919, första valet som 

kvinnor fick rösta var 1921, Sverige var det sista landet i Norden som fick kvinnlig rösträtt. 

De flesta länder i Europa och Nordamerika infördes rösträtt för kvinnor innan eller efter 

första världskriget, 1945 fick kvinnor rösträtt i Frankrike och Italien. I Schweiz infördes 

rösträtt så sent som 1971 (Rönnbäck, 2004:356. Se även ne.se ). 

2.1.3 Feministisk konsthistoria  

Den feministiska konsthistorien har sitt ursprung i marxismen och konstsociologin. När 

studier av konst görs ur ett feministiskt perspektiv undersöks konst och arkitektur ur ett 

kritiskt maktperspektiv. Enligt Yvonne Eriksson och Anette Göthlund började den 

feministiska konstforskningen från 1960-talet och formas utifrån ett poststrukturalistiskt och 

psykoanalytiskt perspektiv. Idag brukar det benämnas som visual cultural studies. Trots att 

den feministiska konsthistorien haft och fortfarande har en betydande roll för konsten, ingår 

den inte automatiskt i utbildningarna på universitetsnivå (Eriksson & Göthlund 2003: 13). 

Inom vissa kurser eller program har lösningen varit att lära ut feministisk konsthistoria i 

separata kurser eller under enstaka föreläsningar. Idag är det dock bättre än vad det var för 

bara några år sedan. Men som tidigare nämnts är en konstnär som definierar sig med det 

kvinnliga könet fast i kategorin ”kvinnlig konstnär”. Trots att både lärare och studenter 

ifrågasätter denna särskiljning är den svår att komma undan. Det är tvåeggat på det sättet att 
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kurslitteraturen är överrepresenterad av manliga konstnärer, för att väga upp skrivs det 

feministisk konstlitteratur som svar mot den manliga normen. Det som händer är att 

”kategorin” reproduceras, men det är även ett sätt att få in mer konstnärer som är kvinnor i 

konsthistorisk litteratur. Dubbelheten i detta gör att det är svårt att kritisera 

kategoriseringen, då den är nödvändig för att lyfta konstnärer som är kvinnor. Samtidigt som 

det fastslår en särskiljning av konstnärer.   
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3. Redovisning av material 

Kvinnor har inte getts samma tillträde till konsten och dess historia som männen. Detta 

gäller inte enbart exkludering av kvinnor i konsten utan även hur en skriver om dem, vilka 

ord som används och vad författarna lägger vikt på i beskrivningarna. Nyckelbegrepp som 

ofta återkommer i beskrivningar av männen skrivs sällan ut för kvinnorna. Kanon, 

genibegrepp och ord som mästerverk har skapats till någonting manligt kodat, kvinnorna 

tilldelas inte samma superlativ. Privatlivet är en återkommande faktor, men även att 

kvinnorna nämns i samband med sina manliga kollegor. Känslan av att konstnärer som är 

kvinnor behöver understöd från sina manliga kollegor är ett genomgående tema. Detta är 

trots att under 1900-talet kommer den första feministiska vågen och förutsättningar för 

kvinnor blir allt bättre. Men kvinnorna hålls tillbaka genom val av ord, sammanhang och 

kritiker.  Som i Fischers fall då hon blev osynliggjord av kritikern Lars Erik Åström. Tanken 

är inte att lyfta fram gömda kvinnor, inte heller redovisa varje enskild konstnär utan att 

påvisa selektiva traditioner, kanon och hur konsthistoriska texter är uppbyggda. 

Mitt material kommer här redovisats. Art Since 1900 är den bok som är mest 

övergripande av den valda litteraturen. På grund av detta har jag valt att lägga en hel del 

fokus på den i jämförelse med resterande litteratur. Art since 1900 redovisar ett decennium i 

taget med start från 1900-talet, jag har valt att följa samma linje och redovisar ett decennium 

i taget.  

 

3.1 Art since 1900 

Författare: Foster, Hal. 

Förlag: Thames & Hudson 

Antal sidor: 704 

Avgränsningens omfattning: 534 sidor 

3.1.1 Kort beskrivning av Art since 1900. 

I första uppslaget i Art since 1900 redovisas en kort beskrivning av bokens innehåll, 

författaren tar upp ca 3-4 konstnärer per kapitel, och berättar närmare om dessa konstnärer 

och andra konstnärer som figurerat under samma årtal. Det är oftast här kvinnorna kommer 

in, lite i förbifarten eller i samband med ett konstverk eller i konstnärsgrupper. Stycken som 

enbart är tillägnade kvinnor har en djupare analys gjorts, detta är på grund av att 
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representationen av kvinnor som är/var konstnärer ligger i fokus. Stycken som enbart rör 

kvinnor är få, stycken som rör enbart män är betydligt fler.  

3.1.2 1900- 1909 

Första delen av boken genomsyras av kända manliga konstnärer som nämns upprepade 

gånger. Deras verk presenteras i både bild och skrift. Den första konstnären som är en kvinna 

nämns på sidan 73. Det är Vanessa Bell2 och hennes namn skrivs in i samband med en 

faktaruta om Roger Fry och Bloomsburygruppen3. Det enda som egentligen står om henne är 

att hon är syster till Virginia Wolf, och att hon hade en relation med Duncan Grant (medlem i 

Bloomsburygruppen). Kvinnan är frånvarande i texterna för 1900-1909, men i bilderna är 

hon högst närvarande. Detta i form av hennes kropp både påklädd och avklädd.  

3.1.3 1910-1919 

I detta kapitel är det främst den abstrakta konsten som ligger i fokus. De första kvinnorna 

som nämns är Sonia Terk Delaunay, Natalia Goncharova, Sophie Taeuber 4  . I 

beskrivningarna av Terk Delaunay och Taeuber kopplas de samman med sina makar, och det 

nämns vilket årtal de gifte sig. Goncharova presenteras utifrån sina tidiga målningar, men 

hon presenteras även tillsammans med en manlig kollega vid namn Mikhail Larionov. Deras 

arbete tillsammans är vad stycket om henne till största del handlar om, deras inspiration och 

verk och att de sedermera flydde till Paris på grund av kriget. Taeubers verk beskrivs med ord 

som mer förklarar andra konstnärer än henne själv:  

 
How are we to categorize the grid of Sophie Taeuber, who sometimes based the work 

(which predate the first modular abstraction by Mondrian) on the quasi-spontaneous 

arrangements of collage squares of Hans Arps (2004:119)? 

 

Taeubers verk Horizontal vertical (1917) är med på samma sida som texten om henne. Det är 

de första verken av en modernist som är kvinna som visas i Art since 1900. Terk Delaunays5 

verk Prose of the Trans-Siberian and of Little Jehanne of France beskrivs närmare i samma 

kapitel. Terk Delaunay var även aktiv inom mode och design, men författarna lägger till ”Terk 

kan ha påverkat tyska modernister nästan lika mycket som hennes man gjorde”6. Lyubov 

Popova beskrivs genom sina egna texter om Kubismen. Olga Rozanova7 beskrivs i likhet med 

Terk Delaunay och Taeuber, genom sin man. Hon var en av konstnärerna som ingick i 

Suprematismgardet. Hon beskrivs som en av de mest uppfinningsrika inom gruppen, hennes 

verk Zaumnaya gniga anses även vara ett av de första inom rörelsen. Dock påtalas även här 

att det var hennes man som introducerade Suprematism, detta i samma stycke. Sedermera 

nämns Emmy Hennings8 i samband med Tauber och de konstnärer som bosatte sig i Zürich. 
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Både Hennings och Tauber ingick i gruppen av de mest betydande konstnärerna inom 

dadaismen. Dock är det männen som genomsyrar hela kapitlet, kvinnorna ges inte samma 

utrymme. 

3.1.4 1920-1929 

Dadaismen och Berlins konstnärer står i fokus för 1920-talet. Här presenteras Hannah Höch9 

i hög grad genom sin medverkan i och påverkan på dadaismen. Höchs verk Cut With the 

Kitchen Knife Through the Beer Belly of the Weimar republic (1919), anses vara ett av de 

viktigaste verken för dadaismen och fotomontaget. Varvara Stepanova10 står för en stor del av 

1921 beskrivningar. Författarna noterar även att ingen annan kvinna inom den tidiga 

modernismen har haft en så mäktig position som Stepanova. Gunta Stölzl11 och Marianne 

Brant12 hade en betydande roll inom Bauhaus; Stölzl var inriktad på vävning, Brant var 

formgivare men båda nämns endast i korthet. Katarzyna Kobro 13  skrivs in i boken 

tillsammans med konstnärerna för 1928, kapitlet handlar till största del om Wladyslaw 

Strzemiński och Kobro, men när Kobro kommer in i texten gör hon det genom att vara 

Strzemińskis fru. De hade ett samarbete tillsammans som hade stor betydelse för den polska 

avant-garden under 1920-talets senare hälft. Trots detta är det Strzemiński och ett flertal 

andra manliga kollegor som får störst utrymme. Sedermera beskrivs Aenne Biermann och 

Aenne Mosbacher.14 De presenteras med bilder av sina verk men de nämns endast i samband 

med en utställning och ingenting mer.  

3.1.5 1930-1939 

Detta kapitel följer samma linje som flregående kapitel, det finns ingen större ”avvikelse” i 

hur konstnärer blir beskrivna. Därför blir det desto mer intressant när författarna väljer att 

lyfta fram kvinnorna i ”group of important women photographers”.15 Författarna tar upp 

”fenomenet” med att det var så många fotografer som var kvinnor under denna tid. 

Författarna citerar Linda Nochlin ”why have there been no great women artists” men skriver 

istället om citatet till ”Why were there so many great women photographers in the twenties 

and thirties?”. Kapitlet går åt till att försöka förklara ”fenomenet”. Själva ordet fenomen 

betyder märkligt eller ovanligt (NE.se). Dessa kvinnor blir ovanliga då de är fler än två 

stycken som verkar inom samma praktik, vilket är desto vanligare för männen inom 

modernismen. Alltså är det det ovanliga det syftas på, vad beror då denna ovanlighet på 

enligt författarna? 

Florence Henri16 kopplas samman med sina lärare inom fotografi, Klee, Kandinsky samt 

Moholy-Nagy. Men författarna hänvisar även till att fler kvinnor har möjlighet till utbildning, 

vilket även kan vara en av anledningarna till att fler kvinnor börjar synas inom fältet. Lotte 

Jacobís17 blev upplärd av sin farfar samt sin pappa, Lucia Moholy. Ellen Auerbach, Greta 
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Stern, Elsa Franke, Irene Bluhova18 var några av de kvinnor som slutförde sina utbildningar 

men här läggs även till ”not to mention those who – like Henri – had studied with Moholy- 

Nagy”. Så även dessa kvinnor kopplas samman med sina manliga lärare och mentorer. Fler 

män räknas in allt eftersom, trots att kapitlet fokuserar på fotografer som var kvinnor. Ingen 

av de kvinnor och deras verk som presenteras beskrivs genom männens superlativ. Ingen av 

kvinnorna beskrivs som genier trots att de var många och framgångsrika med stor betydelse 

för fotokonsten.  

3.1.6 1940-1949 

Meanwhile, in March 1939, Rivera’s wife Frida Kahlo (1907-54), had attended the 

exhibition Mexique organized and prefected by Breton (obviously nostalgic about his 

recent trip to that country) at the exclusive Parisian art gallery Renou & Colle. There she 

met Paalen and invited him to come to Mexico (2004:294). 

 

En skulle kunna tänka sig att det ska komma mer om Frida Kahlo19 och hennes verk, men det 

gör det inte. Detta är det enda som sägs om henne i hela boken, tittar en på registret så 

hänvisas läsaren till sidan 294 och inget mer. Lois Mailou Jones20 nämns även hon med en 

kort text, men till skillnad från Kahlo inkluderas hennes verk Les Fétiches i Art since 1900. 

Mailou Jones presenteras i samband med Harlem Renaissance21 konstnärerna, men det är 

främst hennes manliga kollegor som presenteras i kapitlet med undantag från Elizabeth 

Catlett22. Catlett har även hon ett av sina verk med i bild, texten handlar dels om hennes verk 

Tired samt ett av hennes statement kopplat till verket Tired. Andra namngivna konstnärer är 

Elaine de Kooning, Ruth Asawa, Pat Passlof, Dorothea Rockburne. 23 Dessa nämns i samband 

med Black Mountain College och att de var några av de konstnärer som utbildat sig på 

skolan. 

3.1.7 1950-1959 

I detta kapitel presenteras Atsuko Tanaka24 i samband med konstnärsgruppen Gutai, hennes 

verk Electric Dress var ”öppningsnumret” för en utställning i Tokyo 1956, dock berättar inte 

texten om vilken utställning detta gäller. Lygia Clark25 är en av få som presenteras och skrivs 

om i längre stycken, när boken börjar närma sig 1960-talet börjar allt fler kvinnor få större 

plats i texterna. Detta gäller även Agnes Martin26 som även hon tilldelas ett längre stycke som 

inte berör hennes privatliv något nämnvärt. Båda konstnärerna har fokuserats på utifrån 

deras konstnärskap. Rachel Rosenthal27 nämns endast vid namn och att hon ingick i ett 

konstnärligt sammanhang tillsammans med ett flertal andra konstnärer 1958. När 

författarna kommer in på Two families of photography radas ett flertal namn upp, där bland 

annat Dorothea Lange, Margaret Bourke White, Lisette Model, Helen Lewitt, Diane Arbus.28 
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Till en början presenteras huvudsakligen en av deras manliga kollegor, närmare bestämt i två 

sidor. Författarna kommer sen in på Levitt och Model, som beskrivs tillsammans och i den 

följande texten beskrivs de om vart annat tillsammans med sina (manliga) kollegor. 

Författarna går också in närmare på Arbus, som beskrivs som en av de mest betydelsefulla 

konstnärerna för denna period (1950-talet, USA). Trots detta tillskrivs inte heller hon 

männens superlativ. 

3.1.8 1960-1969 

I detta kapitel är det framför Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Robert Rauschenberg29 som 

dominerar. Två kvinnor som beskrivs är Helen Frankenthaler30 och Alison Knowles31 båda 

nämns relativt kort, dock nämns det med korta stycken eller meningar på fler sidor än en. 

Frankenthaler skrivs in i samband med två manliga kollegor som alla influerats av Jackson 

Pollock. Kapitlet i sig berör till största del Pollocks arbete och påverkan på efterkommande 

konstnärer. Knowles nämns även hon i förbifarten med några korta meningar om sina verk 

Make a Salad och Shoes of Your Choice. Båda konstnärerna presenteras även med ett av sina 

verk i bild. Valie Export32 är en av kvinnorna som har haft en betydande roll för 1960-talets 

konstscen. Export ifrågasätter genom sin konst sexismen som fanns inom både konstfältet 

och samhället, hennes verk Tapp and Tastkino beskrivs närmare i Art since 1900. 

Inledningsvis beskrivs hon tillsammans med Peter Weibel, både Export och Weibel beskrivs 

som en ny generation av konstnärer inom Vienna Actionism.33  

 1966 presenteras utställningen Eccentric Abstraction. På utställningen visades Louise 

Bourgeois, Eva Hesse och Yayoi Kusama34, det är även dessa konstnärer som presenteras i 

textstycket för samma år. Stycket inleds med Bourgeois och här skriver författarna en lång 

beskrivning om hennes privatliv och relationer till sin far och man:  

 
[…] Perhaps this repairing of damaged figures was formative for the young Bourgeois, for 

her future art would oscillate between suggestions of damage and reparation. In her own 

account this ambivalence was focused on her philanderer father, who install a mistress in 

his household and disrupted his family. Years later, Bourgeois would take her revenge in a 

work bluntly titled The Destruction of the father (1974). […] In 1938 she married the 

American art historian Robert Goldwater (2004:500). 

 

Vidare beskrivs även att de tror att hon influerats av sin mans texter om Primitivismen. 

Hennes verk beskrivs utförligt men vävs även ihop med att hon gör upp med sitt förflutna 

efter det att hennes man dör. Feminismen är även en central del av hennes beskrivning. I 

Kusamas beskrivning tas även Jackson Pollock in som influens, även hennes verk beskrivs 

utförligt och hennes privatliv lämnas nästan helt utanför. Undantaget är att hennes psykiska 
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hälsa och påstådda schizofreni, som hon ska ha fått behandling för i Japan. Hesse beskrivs på 

liknande sätt som Bourgeois, att hennes barndom påverkat konstnärskapet: 

  
… her work is often referred to the vicissitudes of her own life (her jewish family fled the 

Nazis, her mother committed suicide) and/or of womanhood as such (2004:502). 

 

Kritikerna är dock inte ense om denna sak. Vissa menar på att det var hennes konstnärskap 

som kvinna som influerade henne, medan andra menar att det var hennes uppväxt som 

influerade henne. Men hur det än är så fokuseras inte hennes konst. 

 

3.2 Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing 

Ideas  

Författare: Harrison, Charles & Wood, Paul (red.) 

Förlag:  

Antal sidor: 1258 

Avgränsningen omfattning: 901 

 

Art in Theory: An Anthology of Changing Ideas handlar om konst ur ett teoretiskt 

perspektiv. Här ingår texter skrivna under 1900-talet. Varje kapitel tar upp texter skrivna av 

konstnärer eller betydande personer inom konstfältet. Varje person har fått en kort inledning 

om dem själva och därefter redovisas deras texter. Totalt för de modernistiska kapitlen är det 

endast sju namngivna konstnärer som är kvinnor, mot 208 namngivna män. Antalet kvinnor 

i boken talar sitt egna språk om hur pass underrepresenterade de är inom konstfältet, på ett 

spann av 900 sidor är de namngivna kvinnor som tilldelats egna stycken endast: Olga 

Rozanova, Lyubov Popova, Hannah Höch, Barbara Hepworth, Frida Kahlo, Varvara 

Stepanova och Eva Hesse.  

Den första kvinnan som påträffas i boken är Olga Rozanova,35 hennes beskrivning är 

relativt kort. Den berättar om att hon var en av ett flertal kvinnliga konstnärer i den Ryska 

avant-garden från 1911. Till skillnad från Rozanova har Hannah Höch 36  en längre 

beskrivning. Första raden i boken berättar om födelseort och studieort. Författarna kommer 

fort in på Höch privatliv, närmare bestämt på första raden: ”Through her relationship with 

Raoul Hausmann she came into contact with the Dadaist circle there in 1918”. Sedermera 

berättas det att Höch och Hausman utvecklade egna tekniker för fotomontage samt vidare 

samarbeten med John Heartfield. I Art in theory beskrivs även Raoul Hausman.37 En skulle 

kunna tänka sig att hans privatliv skulle skrivas ut i likhet med Höchs, eftersom de hade en 
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relation under en tid och författarna anser att det är viktigt i hennes beskrivning. Så är inte 

fallet, hans privatliv skrivs inte ut, inte heller nämns deras samarbete i texten om honom. 

Istället är det samarbetet med Richard Huelsenbeck som står i centrum. Höchs originaltext 

publicerades första gången 1989 men skrevs vad författarna tror 1920, Hausmans och 

Huelsenbecks text publicerades redan 1919 och igen 1920.  

Lyubov Popova38 är en av de få konstnärer som presenteras neutralt och får stå för sitt 

eget konstnärskap och text, varken privatliv eller andra konstnärer nämns som har ”lyft” upp 

henne. Varvara Stepanova beskrivs tillsammans med Alexander Rodchenko39, tillsammans 

skrev de Programme of the First Working Group of Constructivists. Författarna lägger till i 

parantes att Stepanova och Rodchenko var gifta, följaktligen presenteras den Ryska avant- 

garden och övriga medlemmar i gruppen. 

I Barbara Hepworths40 presentation väljer författarna att beskriva hur hon tillsammans 

med Ben Nicholson41 blev inbjuden till The Association Abstraction-Création. Hon själv 

utvecklade en egen konstform för skulpturer på 1930-talet och hennes verk ställdes ut bland 

annat på Abstract and Concreté 1936. I Ben Nicholson fall nämns inte Hepworth, inte heller 

nämns det någonting om hans inbjudan till The Association Abstraction-Création. Frida 

Kahlo42 har en av de längsta beskrivningarna av de namngivna kvinnorna, i hennes text är 

privatlivet centralt. Äktenskapet med Diego Rivera stöter en på redan i andra meningen. 

Författarna beskriver hur Kahlo blev ”dubbad” av André Breton till surrealist efter att han 

besökt Rivera i Mexico, hon själv hade ingenting med det surrealistiska gardet att göra. 

Senare inkluderade han hennes verk i en utställning om Mexico, hon var även den enda 

kvinnan som omnämndes i Bretons bok Surrealism and Painting. Sedermera beskrivs 

hennes verk med orden ”Kahlos work repositioned as representative of a private, specifically 

female sensibility”, samt berättas om hennes inspiration av Rivera. Hennes 

dagboksanteckningar beskrivs i form av sjukdom, relation till sin man både yrkesmässigt och 

privat. Diego Rivera43 har i sin beskrivning ingen annan namngiven än sig själv. Kahlo nämns 

inte och inte heller hans privatliv. Eva Hesses44  beskrivning är något mer upplyftande än 

Kahlos. Hesses utbildning och yrkesliv står i centrum. Hon var en central person inom 

minimalismen och ställdes ut på stora utställningar. 

3.3 Modern art: practices and debates. Primitivism, 
Cubism, Abstraction: the early twentieth century 

Författare: Harrison Charles, Perry Gillian, Frascina Francis. 

Förlag: Yale University Press, in association with the Open University. 

Antal sidor: 270 
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I Modern art: practices and debates. Primitivism, Cubism, Abstraction: the early twentieth 

century är det främst några konstnärer som dominerar. Det är bland annat Braque, 

Mondrain, Picasso, Malevich och Matisse.45 Det är ett fåtal kvinnor som beskrivs i boken, 

bland dessa är Paula Modersohn-Becker46, Jane Atché47 , Hannah Höch48  och Varvara 

Stepanova49. Modersohn-Becker beskrivs som en av ett flertal kvinnor som levde och verkade 

i Worpswede, Tyskland. Under denna tid hade kvinnor en större möjlighet att utbilda sig 

samt få tillgång till ateljéer om de rörde sig bland andra konstnärer. Men även enligt 

författaren ha möjlighet att jobba sida vid sida med männen, vilket även var fallet för 

Modersohn-Becker. Författarna skriver; ”Modersohn-Becker initially came to study under 

Mackenzen, and later married Otto Modersohn in 1901”. Vidare beskrivs hennes verk 

Poorhouse Woman in the Garden samt Kneeling Mother and Child, verken finns även med 

på bild i boken. För att göra en jämförelse med hur hennes man beskrivs eller snarare 

friskrivs från Modersohn-Becker så finns inte hon med i hans beskrivning. Återigen hamnar 

relationen till kvinnans man i centrum, precis som i fallet med Kahlo och Rivera i Art in 

theory och Art since 1900. Jane Atché beskrivs i samband med att konstnärers verk blev 

använda i kommersiella syften, till exempel prydde Atchés verk bland annat reklamaffischer 

för cigarettföretaget JOB. Affischen finns även med på bild. Höch introduceras tillsammans 

med John Heartfield och fotomontaget, vidare beskrivs konstformen och kubismens arv. 

Höch får ingen närmare beskrivning. Hennes verk Cut With the Kitchen Knife Through the 

Beer Belly of the Weimar Republic finns dock med som bild i boken. Stepanova beskrivs i 

samband med den ryska konstruktivismen och manifestet Productivist Manifesto som hon 

skrev tillsammans med Aleksander Rodchenko, vidare beskrivs konstperioden och 

influensrika konstnärer närmare. Stepanova citeras några sidor senare tillsammans med 

Rodchenko i samband med deras texter, några närmare beskrivningar av hennes 

konstnärskap görs inte.  

3.4 Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000 

Författare: Lärkner Bengt. Johannesson, Lena. (red) 

Förlag: Signum 

Antal sidor: 357 

Avgränsningens omfattning: Från sida 137 till sida 245 

 

Konst och visuell kultur i Sverige berör som enligt titeln det svenska konstfältet under 

modernismen, men tar in influenser från Europa och Nordamerika. Till skillnad från 

ovanstående litteratur beskrivs kvinnor mer frekvent, här går det inte flera kapitel eller sidor 

innan namngivna kvinnor dyker upp. Men männen är dock fler i antal än kvinnorna. Elsa 
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Beskow, Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig samt Maja Fjaestad50 är de första kvinnorna 

som beskrivs i de valda kapitlen. Fjaestad beskrivs med sin man Gustaf och Rackengruppen, 

men de beskrivs här istället tillsammans genom att de presenteras som paret Fjaestad. Dock 

är det Gustaf Fjaestads verk som kommer i centrum genom beskrivningen;  

 
Till gruppens mest anslående arbete gör Gustaf Fjaestads många suggestiva 

vinterlandskap vars mjukt böljande linjer stilmässigt placerar dem inom ramen för tidens 

allt omfattande dekorativa tendenser, jugend (Lärkner 2013:141). 

 

Hilma af Klint51 presenteras med en relativt lång beskrivning av hennes liv och konstnärskap 

samt influenser, även religiösa influenser är centralt i beskrivningen av af Klint. Men ett 

annat mönster kan skönjas och det är vilka konstnärer som skrivs ut som inspirationskällor. 

Namn som Kandinsky, Mondrain, Cézanne, Picasso, Matisse. dyker även här upp. Lärkner 

påtalar männens dominans inom fältet ”men mansdominansen utåt i konstlivet betydde inte 

att det saknades kvinnor bland konstnärerna”, detta gjorde att Svenska konstnärinnors 

förening 1910 uppkom. Under samma tid startades även grupp 8 där även en kvinna ingick, 

Sigrid Hjertén52. Hjertén gifte sig med Isaac Grunewald och även han presenteras i boken ett 

stycke innan Hjertén, men det är i beskrivningen av henne som giftermålet skrivs ut. Lily 

Rydström, Vera Nilsson, Siri Derkert och Agnes Clive53  skrivs in med anknytning till 

kubismen, Clive skrivs in tillsammans med sin man.  

Vidare beskrivs flertalet kvinnor och män, med olika bakgrunder och konstnärskap. Konst 

och visuell kultur i Sverige har en relativt jämn fördelning på könen i jämförelse med 

resterande litteraturen. Författaren diskuterar även kring kvinnor och konst, 

underrepresentationer och påtalar, ”kvinnor ges exempelvis ingen egen identitet som 

konstnärer om de kan knytas till en man som också är konstnär”(2013:165). En fråga som 

kan ställas här, varför är relationer viktig för Lärkner? Oavsett om han skriver ut 

problematiken med kvinnors privatliv som central för deras identitet, men samtidigt ändå 

skriver in deras relationer som centrala? Detta gör att argumentet upplevs platt. Lärkner kan 

tillsynes upplevas som att inte reproducera dessa tankegångar, men kan inte heller komma 

helt ifrån det faktum att då och då kommer relationerna in och männen tilldelas större 

textutrymme än kvinnor. Detta utan att relationen i sig skrivs ut som någonting betydande 

för konstnärerna. 

  



 22 

4. Analys av material 

Kvinnor är underrepresenterade inom modernismen och skillnader mellan kön reproduceras 

i materialet. Vad beror det på? Nedan kommer ett antal olika aspekter av genus presenteras i 

anknytning till konstfältet, detta för att ge svar på varför kvinnor är marginaliserade i 

litteraturen och i fältet.  

4.1 Över- och underordnad 

My dear friend, I am very surprised that in your history of the Dada – Where you show 

yourself to be fairly generous even towards your current enemies- you forget my efforts 

both in lyricism and in action (Hemus, 2009:1).   

 

Det här brevet skrev Celine Arnaulds till Dadaisten Trista Tzara den 24:e oktober 1924. 

Hennes historia liknar många andra kvinnors som var verksamma inom den modernistiska 

eran. Många av kvinnorna omnämndes inte alls eller mycket lite. Främst innan den 

feministiska konstforskningen började problemet med kvinnors underrepresentation i 

konstfältet uppmärksammas. Detta var och är fortfarande en stor utmaning. Uttrycket att det 

var bättre förr gäller inte riktigt för kvinnor inom konstfältet, lite bättre är det idag men 

männen är fortfarande de som kanoniseras och är överordnade kvinnan. Att klassas som 

underordnad för tankarna vidare till något sämre. Hirdman menar att detta tycks höra till i 

underordningens psykologi. Detta gäller alla grupper som klassas som underordnade, det vill 

säga klass, etnicitet, kön, funktion etc. Skammen som kommer med detta menar Hirdman är 

den största bördan. Kvinnoerfarenheter som sådana saknar fäste i det kollektiva 

medvetandet, det förnekas då även att det ens skulle finnas. Men vad innebär detta för 

kvinnor som var konstnärer under modernismens era? Det betyder att aktivt handlande inte 

är omöjligt, men att en som kvinna ständigt tvingas förhålla sig till de ramverk som 

underordning begränsar dem till (Hirdman, 2010:52). Denna begränsning gjorde det svårare 

för kvinnor att utöva sin konst och livnära sig på den samtidigt. En annan bidragande faktor 

som ligger inom samma ramverk är förväntningar på kvinnor att röra sig inom den privata 

sfären, alltså hemmet och familjen. Kvinnor som inte förhöll sig till dessa förväntningar och 

bröt mot könsnormer ansågs morbida och hotfulla på grund av sitt intellekt. För kvinnorna 

inom modernismen så påverkades deras status på grund av att de var kvinnor, och då talar en 

inte om den status som de modernistiska männen tillskrevs utan att deras verk degraderades 

på grund av deras kön. Eller som i konsthistoriens fall där kvinnor tillskrivs stereotypa 

tankegångar som centrala för deras skapande.  
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4.1.1 Privat och offentlig 

Rozanova, Popova, Hesse beskrivs alla tre neutralt i Art in theory, deras konst står i fokus till 

skillnad från Höch, Hepworth och Kahlo som blir bundna till männens ”goda vilja” eller 

understöd. Det skulle kunna vara så enkelt att dessa män har haft en betydande roll och 

därför blir viktiga att påtala. Men borde det då inte vara lika ömsesidigt från männens sida? 

Rivera levde lika mycket i en relation med Kahlo som Kahlo levde i en relation till Rivera. 

Men eftersom kvinnan ofta kopplas till känslor skapas det till någonting av vikt i hennes 

skapande. I Kahlos fall skrivs det även ut att hennes konstnärskap bygger på ”privat, särskild 

kvinnlig känslighet”. Skiljelinjen mellan offentlig och privat i den politiska teorin bygger på 

att offentlig likställs med produktion, här återfinns bland annat politik, rättssystem samt 

arbetsliv. Kommer vi till det privata likställs det med reproduktion, här har vi hemarbete, ta 

hand om barn, sexualitet. Män kopplas till det offentliga och värderas högre, vilket även är 

överordnat i det privata. Medan kvinnan kopplas till det privata och det värderas lägre 

(Gemzöe, 2002:76).  

Genom att skriva in kvinnans privatliv som någonting av betydelse, gör man även henne 

till underordnad. Andra tecken på kvinnans underordning är när författarna väljer att skriva 

ut ord som ”hon blev inbjuden” eller att hon har en relation med en känd konstnär. Detta 

antyder på att konstnärer som är kvinnor inte kan göra sig ett namn inom konsten utan 

manligt stöd i form av stora konstnärer. Eller som i Kahlos fall då vikt läggs vid att André 

Breton ”upptäckte” henne, att hon inte skulle blivit internationellt känd utan honom. Frågan 

är om det är viktigt att Breton nämns när det handlar om hennes skapande? Eller har 

Hausman haft så stor inverkan på Höch så det definierar henne som konstnär? När det i 

verkligheten är så att de hade en ganska kort relation (Hemus, 2009:91). Detta tolkas åter 

igen, som att en manlig konstnär haft betydelse för kvinnans konstnärskap. I männens fall 

har inte kvinnorna haft samma betydelse. Detta är ett tema som ständigt återkommer i 

samtliga texter. 

4.1.2 Arbetsdelning 

Gemzöe (2002) hänvisar till Levi-Strauss teori om arbetsfördelning mellan könen, 

uppdelningar finns i alla kulturformer och arter. Vilket arbete som utförs har ingen större 

betydelse men Levi-Strauss menar att av något outgrundligt själ, tycks uppdelningen alltid 

finnas där. Det handlar inte alltid om biologiska skillnader mellan könen även om det har fått 

viss betydelse. Men om ett kön tillskrivs ett specifikt arbete blir det ofta näst intill förbjudet 

för det andra könet, detta gör även att könen hamnar i beroendepositioner till varandra. 

Vidare blir det ett kulturellt skapande av olikheter mellan könen (Levi-Strauss 1984, se även 

Gemzöe 2002:86f).  
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Nochlin menar på att omedvetet har konsthistorikerna uppfattat ”den vita, västerländska, 

manliga synvinkeln” som den riktiga synvinkeln (Nochlin 2015:23). I västerländska 

konsttraditioner har konstnärsyrket kodats som ett manligt yrke, detta har gjort att 

konstnärer som var kvinnor hamnat i periferin. Nochlin är bland mycket annat också känd 

för hennes banbrytande essä ”Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?”. 

Med denna frågeställning kommer bakomliggande antaganden som ”Det finns inga stora 

kvinnliga konstnärer på grund av att kvinnor är oförmögna till storhet”. Men det har också 

funnits olika strategier för kvinnor att ta sig in och skapa möjligheter att livnära sig på 

konsten, Paula Modersohn-Becker är ett exempel. Hon tillsammans med ett antal andra 

konstnärer som var kvinnor bosatte sig Worpswede, Tyskland. Dessa kvinnor såg en 

möjlighet att utöva sin konst genom att röra sig bland konstnärer som var män, denna 

strategi gjorde det även möjligt för dem att tas på större allvar. Feministiska konstforskare 

har även försökt bryta synen på att kvinnorna inom konsten skulle vara beroende av sina 

män och mentorer, ett exempel är Berthe Morisot. Morisot beskrivs ofta i historien med 

anknytning till Eduardo Manet, men i själva verket var hon inte alls i någon 

beroendeställning till Manet som man tidigare trott (2015:23). 

4.1.3  Kvinnan som objekt och passiva roller 

Inom konsten är kvinnor representerade i kanske högre grad än männen när det kommer till 

avbildningar av kroppar. Historiskt inom västerländska konsttraditioner och bildkultur är 

kvinnan den passiva som blir betraktad, mannen å andra sidan är den som betraktar 

(Arrhenius, 2001:11). De feministiska konstnärsaktivisterna Guerrilla Girls har i ett flertal 

fall genom åren räknat antalet representationer av kvinnor som är konstnärer samt av 

kvinnors nakna kroppar i jämförelse med representationer av män som är konstnärer och 

mäns kroppar. Detta gjordes på The Metropolitan Museum of Art in New York. 1989 var 

första gången Guerrilla Girls genomförde denna studie och under orden ”Do Women Have 

To Be Naked To Get Into the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the modern Art 

Sections are women, but 85% of the nudes are female” ställdes deras enorma affisch ut för 

The Public Art Fund i New York. 2005 genomfördes samma studie igen. Den visade på en 

minskning av konstnärer som var kvinnor, denna gång var det mindre än 3% av 

konstnärerna som var kvinnor men siffran för nakna kroppar låg fortfarande på 85%. 2012 

låg siffrorna på mindre än 4% och antalet nakna kroppar hade gått ner till 76%, detta visar på 

hur kvinnor porträtteras och framställs inom västerländskonst (Guerrillagirls.com, 2017). 

Speciellt med tanke på att The Metropolitan Museum of Art är ett av det mer inflytelserika 

och välkända museet i västerländsk kultur. I den studerade litteraturen beskrivs kvinnorna 

mer passiva genom att deras väg till att bli konstnärer beskrivs som kantad av män som 



 25 

”hjälpt” dem. Männen i sin tur beskrivs i högre utsträckning som skapare av sin egen väg till 

konstnärskapet.  

4.2 Myterna 

Inom konstfältet finns det många myter om framstående konstnärer som är ”födda” med 

gudalika förmågor, det finns även myter som legitimerar konstnärers förmågor. Frida Kahlo 

är ett exempel där myter om hennes liv och sjukdomar ”gjorde” henne till den konstnär hon 

kom att bli. Picasso är ett annat exempel, han är mytomspunnen på det sättet att han ”var” 

ett geni på grund av han ”föddes” med sin konstnärliga förmåga. Men vad är en myt? 

 Myt är synonymt med ”folksaga, gudasaga, sägen, fantasi, fabel”. Myter kopplas till en 

mer primitiv vetenskap, där det övernaturliga eller andliga framställs som naturligt (NE.se). 

4.2.1 Frida Kahlo 

”Kahlos work repositioned as representative of a private, specifically female sensibility” 

(Harrison. Wood, 2003:649). Med dessa ord möter läsaren Kahlo i Art in theory. Även 

hennes privata dagbok som berättar om sjukdom, hennes man och andra relationer lyfts 

fram som central i hennes konstnärskap.  

Historieskrivningar kan vara godtyckliga på många punkter, bidragande till myter men 

självfallet även förankrade i faktiska händelser. Frida Kahlo är möjligtvis den konstnär som 

till största del byggts upp genom myter om sitt konstnärskap, i varje fall om vi blickar mot 

kvinnorna inom modernismen. Kahlos avbildningar av sig själv har tolkats som uttryck för 

ett privat och kroppsligt lidande som delvis förklarats med en bussolycka som Kahlo var med 

om och sedermera andra sjukdomar. Olyckan görs ofta till startpunkten för hennes måleri, 

men detta är heller inte sant då hon började måla innan olyckan (Zetterman, 2003:81). 

Hennes verk speglar heller inte hennes ”lidande” utan influeras även av Mexikos historia, 

politiska klimat och kolonialismen (Harrera, 2002:208ff. Se även Zetterman, 2003:167ff).  

Det verkar som att kreativitet hos kvinnor tänks födas ur personliga trauman eller måste 

uppstå med ”hjälp” från lärare, mentorer och äkta makar, medan männen tänks vara ”födda” 

som genier.  

4.2.2 Geniet och andra maskulina myter  

Ord som mästerverk, geni, banbrytande kommer in mer frekvent bland männen i mitt 

material, främst är det i Art since 1900 som dessa ord används.  Kvinnorna beskrivs som 

nyckelpersoner, betydande, viktiga. Kvinnorna lyftas inte fram på samma sätt som männen 

och männen lyfts inte fram på samma sätt som kvinnorna. Denna särskiljning mellan könen 

görs trots att författarna stundtals faktiskt lämnar kvinnors privatliv utanför och fokuserar på 
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deras verk och yrkesliv. Detta beror delvis på att mannen konstruerats som överordnad 

kvinnan, intellektet har tillskrivits mannen samt att han har den aktiva rollen. Men här 

spelar även historia in och bidrar till maskulina mytbildningar och genibegrepp.  

Själva ordet geni tillskrivs vanligen en människa som är ”stor” inom sitt område och 

tillskrivs ”genialitet” av andra människor inom samma fält. Ordet ”genialitet” innehar 

betydelsen av ”Icke tidsbunden, mystisk kraft som på något sätt har besjälat den store 

konstnärens person” (Nochlin, 2014:31). Myten om den stora konstnären går tillbaka till 

antiken och den grekiska skulptören Lysippos. Han tillskrivs av författaren Plinius denna 

gudalika begåvning av genialitet. Denna begåvning skulle Lysippos redan ha haft i unga år, 

lika naturlig som naturen själv var Lysippos talang enligt Plinius.  

Inom konsten handlar mytbildningarna om genialitet ofta om konstnärer som redan i 

tidig ålder visat talang, så kallade ”underbarn”. Den äldre konstnärliga mytologin handlar 

ofta om en ung pojke som är fåraherde och upptäcks av en äldre mästare.  Ett exempel på 

detta är den unga fåraherden Giotto di Bondone som upptäcktes av mästaren Giovanni 

Cimabue på 1200-talet, efter att Giotto hade avbildat de får han vallat på en stor sten. När 

Cimabue såg avbildningen på stenen erbjöd han Giotto att bli hans elev, eftersom han slogs 

av häpnad av teckningens realism. Sedermera upptäcktes ett flertal andra konstnärer på 

liknande sätt som Beccafumi, Andrea Sansovino, Andrea del Castagno, Mantegna, 

Zurbaráran och Goya. Men det finns även konstnärer som inte vallat får men fortfarande 

beskrivits som ”underbarn”, bland andra Michelangelo, Courbet, Monet och Picasso. Som 

barn beskrivs dessa konstnärer ha ägnat sig mer åt tecknande i sina skolböcker än åt att 

studera, och alla ritade karikatyrer eller avbilder av sin omgivning. Myten om Picasso 

handlar om att han redan som 15-åring klarade inträdesproven till konstakademierna i 

Madrid och Barcelona på samma dag, vilket inte är helt sant. Han tog sig in på 

konstakademin i tidig ålder, men inte på båda skolorna på samma dag utan med ett års 

mellanrum. Hans far var konstprofessor vilket ofta lämnas utanför eftersom detta kan visa på 

att han inte föddes med denna gudagåva till talang utan blev upplärd i hemmet (Nochlin, 

2014:32f). Stora konstnärer som inte var fåraherdar, valde skolgången före att teckna i 

skolböckerna eller var ”medelmåttiga” under sina konstakademiska studier för att sedan 

blomstra, utelämnas ofta ur beskrivningarna om konstnärsgenier. Detta för att 

föreställningen om genialitet som en mystisk gudagåva som vissa konstnärer föddes med inte 

skulle vara möjlig om det gick att applicera på alla konstnärer. Att storhet även kan växa ur 

intresse, hårt arbete och privilegierade möjligheter bortses därmed från. 
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5. Upplevelser av litteraturen från 
studenter och lärare 

 

5.1 Litteraturen  

Mina informanter har alla läst litteraturen som analyserats. Det jag ville veta var hur 

informanterna upplevde genusrepresentationen i konstfältet och den valda litteraturen. Alla 

var överens om en sak och det var att den svenska litteraturen var mer genusmedveten än 

resterande litteratur, vilket även jag håller med dem om. Boken Konst och visuell kultur i 

Sverige innehåller relativt sett fler kvinnor och det är ett något mindre fokus på kvinnors 

privata relationer än i de internationella böckerna. 

Elsa som är en av mina informanter uppfattar att nordisk litteratur generellt har lite 

bättre genusrepresentation, än litteratur som är skriven och producerad utanför Norden. 

Hon menar även att litteraturen idag är mer jämställd än tidigare. 

 
I äldre litteratur så är det helt enkelt en avsaknad av kvinnor, men den senare speciellt 

nordisk är ju genusmedveten idag. Sen å säga att det är 50/50 jämställt de vill jag inte 

riktigt uttala mig om, för det kan ju variera (Elsa, fd. student). 

 

Elliot var en informant som inte tänkt så mycket på genus i kursböckerna till en början, han 

såg de modernistiska männen som en självklarhet till skillnad från de modernistiska 

kvinnorna. Men han ansåg även att männen konstruerats till någonting självklart inom 

modernismen. 

 
Just genus tänkte jag inte så mkt på i början då alla män var självklara på något sätt, det 

var dom man hade lärt sig från grundskolan typ… Men så är det ju inte riktigt, de har 

gjorts el ja skapats till självklara (Elliot, Student). 

 

I de fall då männen känns som en självklarhet i konsten, är de fall då kanon fungerat. 

I en annan av böckerna, nämligen Art in theory, var informanterna också rörande 

överens om att genusrepresentationen var undermålig.  

 
Art in theory var ju bland det sämsta. Hur svårt kan det vara tänker jag.. Men å andra 

sidan författarna skriver väl utifrån de material de har och om det är överrepresenterat av 

män så blir ju också boken det. Men vad vet jag... men kan väl bara tänka att det är så.. 

(Sigge, student). 
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Här syns det hur en manligt dominerad kanon används för att legitimera varför denna kanon 

reproduceras.  

Även Elsa tar upp Art in theory som exempel på litteratur, hon säger att både den 

konstvetenskapliga utbildningen och hon själv ser boken som ett skämt. 

 
Om vi tänker på den här tegelstenen Art in theory, som är då 1200 sidor av enbart texter 

från tongivande historiker och teoretiker som rör konstteori och teoribildning under 

modernismen och postmodernismen, och det här är ju som uteslutande nästan bara män 

tror jag, tror det finns någon kvinna.. Detta brukar tas upp på utbildningen som att det är 

lite av ett skämt, vi har med den i konstvetenskapen fortfarande, läser delar av den, men 

vi görs väldigt medvetna om att det är hemskt att det är så mkt manliga namn (Elsa, fd. 

student). 

 

Vidare berättar Elsa om en annan konstteoretisk bok som hon menar på är ett komplement 

till Art in Theory. Hon problematiserar det faktum att kvinnor hamnat i en egen kategori i 

konstfältet, samtidigt som hon tycker att det är bättre än att kvinnor inte finns med alls. 

 
Det finns även en kommentar till den här Art in Theory, den feministiska delen kan vi 

säga.. Feministisk konstteori från 1968-2000, den här blir man både glad och deprimerad 

att se. För varför skulle inte det här kunna inrymmas i den som heter konst i teorin? Det 

ska vara en separat.. Samtidigt är ju under den här tiden det kommer en ny feministisk 

strömning i slutet av 60 början av 70.. Så ja visst är det trevligt att det finns en feministisk 

antologi som handlar om konst men det är ju ändå det mest tydliga exemplet på hur 

exkluderande konsten är. Men det blir lite mindre genitänk i varje fall (Elsa, fd. student). 

5.1.1 De modernistiska männen 

En konstnär som kom upp i alla intervjuerna var Picasso. Picasso har tillskrivits en 

betydande roll i samtlig litteratur. Majken berättade om hennes tid på utbildningen: 
 

Man lärde sig gilla Picasso så att säga, men jag upptäckte också att andra konstnärer var 

drabbade på ett annat sätt... Men jag lärde mig att se sådana saker. (Majken, konstvetare 

och lärare). 

 

Även Elliot tar upp Picasso men då i samband med de modernistiska männen och Art since 

1900.  
Jag kände ibland att Picasso fick vara med i allt speciellt i Art since 1900... Jaa alltså vissa 

av konstnärerna kom igen och igen och igen... Som ja Picasso, Matisse och Picabia bland 

annat, vad jag kommer på nu. Men kvinnorna liksom bara flikas in (Elliot, student) 
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Elliot var den av mina informanter som kanske minst tänkt på genus i koppling till 

konstlitteraturen. Han berättade själv att han läst på lite före intervjun och gått igenom 

böckerna som han hade hemma. Han hade även lättare att relatera till olika konstperioder 

och modernistiska män, han var kunnig på namn och årtal. Det som låg längre bort för Elliot 

var namn på modernistiska kvinnor och i vilka konstperioder de verkade i. 

5.1.2 De modernistiska kvinnorna 

Elsa har själv skrivit om modernistiska kvinnor, en av dem Méret Oppenheim. Elsa hade en 

del kunskaper om henne redan innan, från det hon läst på utbildningen. Främst handlade det 

om sexualisering av konstnären och hennes verk. När Elsa läste om Oppenheim, visade det 

sig att det hon lärt sig inte riktigt stämde överens med bilden som nu presenterades.  

  
Mérit Oppenheim blev känd som musa i det surrealistiska gardet, hon är mest känd för 

sina skulpturer, frukost i päls och klackskor som är ihop knutna likt en skinka.. Hon är 

känd för sina skulpturer och musa för männen i surrealismen. Jag skrev om henne och då 

jag läste om henne visade sig att hon främst var en målande konstnär, produktiv, skapade 

spännande saker, psykologiska. Mycket tankar hade hon… Hon var en jävligt seriös 

konstnär, men inget av det nämndes [i vår kurslitteratur]. Hon och hennes verk 

konnoterar till sex, hon blir en sexsymbol i denna rörelse trots att hon var minst lika 

utövande som Dali. Men hon gillade att vara musa och hon hade nåt förhållande men 

minns inte vem? Men det har att göra med hur hon representera: Kroppen, oralt, päls, 

könshår och det var dom som kom i ljuset (Elsa, fd. student)  

 

En kvinna som Elliot hade lite bättre koll på, det var Frida Kahlo. Han tyckte att 

beskrivningarna i böckerna inte gjorde hennes konst rättvisa, det var ”snett” som han 

uttrycker det. Elliot hade i likhet med mig ganska höga förväntningar på att Kahlos 

konstnärskap skulle lyftas upp högre än vad det gjordes i litteraturen.  

 
Tycker det är intressant just med Frida Kahlo hur hon beskrivs, jag tänker att hon är ju en 

av de största men beskrivs i boken lite snett. Skevt kan man väl säga. Hade böckerna 

hemma så bläddrade igenom dem och läste om henne… Det är inte så svårt att läsa om 

kvinnorna i de flesta av böckerna. Det går fort så att säga (Elliot, student) 

 

En av mina informanter är själv mer etablerad inom konstfältet. Majken är professionell 

konstvetare på ett av Sveriges universitet. Hon berättar att hon har olika strategier för att 

inkludera fler konstnärer som var kvinnor i undervisningen. 
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Jag försöker ha med kvinnor även om de inte är med i läroböckerna. Men inte då för att 

de är kvinnor utan som konst. Dom är exempel på det jag försöker berätta om. Det är min 

aktivism i det lilla, det är ganska enkelt, det är inte svårt och jag behöver inte säga 

någonting om det. Om det inte är tema för då är det ju självklart att man lyfter på ett 

annat sätt… Ska man prata om kubister i Sverige det är ju klart man har med Siri Derkert 

lika väl som GAN och dom har samma utryck i samma låda... (Majken, konstvetare och 

lärare) 

 

Majken hänvisar även till ett exempel då hon utbildade sig. Då hade hon en föreläsare som 

använde konstnärer som var kvinnor som exempel på kvinnor, inte på konst. ”Jag tror 

föreläsaren nämnde Gentileschi på 1600-talet som var ett exempel på en kvinna men hon var 

inte ett exempel på konsten” (Majken, konstvetare och lärare). Majken går även in på 

kvinnors privatliv och hur de representeras i konsthistorisk litteratur. 

 
Fler vet vem Sigrid Hjertén är än Isaac Grünewald men ändå ska det skrivas om hur synd 

det var om henne.. haha.. Det ingår ju och naturligtvis har hon en tragisk historia men vi 

fokuserar på vad hon gör som konstnär när hon var frisk. Eller för den delen när hon 

börjar bli dålig.. Vi behöver liksom inte.. Vi kan berätta om kvinnor på ett annat sätt än 

att berätta deras tragiska historier.. Eller deras privatliv.. […] (Majken, konstvetare och 

lärare). 

 

5.1.3 Informanternas strategier 

Samtliga informanter har en enhetlig syn på hur genus presenteras i litteraturen. 

Informanterna knyter samman konsten med kön i form av privatliv, kroppen, de 

modernistiska männen etc. Majken och Elsa är de två informanter som är mest bevandrade 

inom fältet, båda två har hittat strategier för att representera konstfältet neutralt. Elsa letar 

från flera olika källor för att ge en rättvis bild av de modernistiska kvinnorna. Majken formar 

sina föreläsningar genom egen efterforskning om de modernistiska kvinnorna, hon lägger 

sedan in kvinnorna i sina föreläsningar som exempel på konsten. Detta visar på att en stor 

del av den konsthistoriska litteraturen som finns är bristfällig, vilket även bevisar att 

feministisk konsthistorisk litteratur behövs för att kunna komplettera konsthistorien. Det 

visar även på att konsthistorisk litteratur måste ersättas med neutrala beskrivningar av både 

män och kvinnor. Kvinnor ska inte behöva vara en egen kategori i konstfältet. 
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6. Avslutande diskussion: Kanon 

6.1 Kanon och selektiva traditioner  

Alla som kanoniserats inom modernismen är män. De beskrivs som banbrytande, visionärer, 

genier och återkommer ständigt i konsthistorisk litteratur. En enkel förklaring till det kunde 

ha varit att det inte fanns några kvinnliga konstnärer under perioden, men så är inte fallet, de 

har helt enkelt inte fått synas. Men varför har de inte blivit inskrivna i historien på samma 

villkor som männen? Detta beror på att det finns selektiva traditioner och normer som 

upphöjer ett flertal konstnärer som de enda modernistiska konstnärerna (Lindberg, 

2014:165). Inom den tidigare konstvetenskapliga forskningen fastslås redan på 1970-talet att 

genus har en betydande roll för konstnärskapet, kanoniseringar av männen skedde då i högre 

grad än vad det gör idag. Men det intressanta med framställningen av de modernistiska 

männen är att de beskrivs könsneutralt och objektivt (Lindberg, 2005:121). Alltså har kön 

inte tillskrivits betydelse för konstnärer när alla är män, men när kvinnor skrivs in i 

konsthistorien får kön plötsligt betydelse. I de fall där konstnärerna alla kvinnor görs kön 

centralt. Exemplet med ”group of important women photographers” i Art since 1900 är 

kanske det mest tydliga exemplet på detta. Här går ett helt kapitel åt att förklara antalet 

kvinnor, varför de var så många och vad det berodde på. Deras verk samt yrke var sekundärt i 

detta fall. 

6.2 Maskulin arena och tre positioner 

Det är ett antal konstnärer som återkommer i texterna i materialet, dessa är Picasso, Braque, 

Maho-Nangy, Matisse, Marinette, Klee, Pollock, Duchamp, Gabo etc. och de beskrivs som 

självklara företrädare för modernismen. Kanon skapas och upprepas ständigt i texterna. En 

del konstnärer görs till primära konstnärer (mästare). Andra beskrivs snarare som 

sekundära konstnärer (följare av sina mästare). Till sist finns även något som liknar en slags 

övrig kategori som ibland uttalat är en ”kvinnlig kategori”.  

Griselda Pollock talar om tre positioner eller ”steg” i skapandet av manlig konstkanon. 

Den första positionen är exkluderingen av kvinnor i utställningsmiljöer, men även hur ”de 

gamla mästarna” får lägga grunden för kanon inom västerländska konsttraditioner. Här får 

inte kvinnorna plats utan positioneras i bakgrunden eller utesluts helt, medan deras manliga 

kollegor med stora namn och deras efterföljare lyfts fram ständigt. I mitt material syns detta 

exempelvis i beskrivningarna av Maja Fjaestad och Gustaf Fjaestad i Konst och visuell kultur 
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i Sverige. Gustaf Fjaestad lyfts fram med beskrivningar som ”gruppens mest anslående 

arbete” och som att det är han som ”placerar” dem i jugend. Han är flaggskeppet som 

definierar gruppen och tiden för dess konst. Maja Fjaestad i sin tur skrivs in i samband med 

Rackengruppen och Gustaf Fjaestad. 

Ett annat exempel är i Modern art: practices and debates. Primitivism, Cubism, 

Abstraction: the early twentieth century. Som tidigare nämnts är det Braque, Mondrian, 

Picasso, Malevich, Matisse som är de konstnärer som ständigt återkommer i denna bok. 

Picasso är kanske den konstnär som personifieras med konsten, han ”är konsten” och blir 

som någon slags urfader i modernismen. Det är dessa konstnärer som övergripande lyfts 

fram i både text och utställningsmiljöer så som stora och välkända konsthallar, offentliga 

platser, gallerier. Dock börjar det bli bättre men är fortfarande inte i närheten av att upphöja 

kvinnor i samma mån som männen upphöjs genom kanon (Pollock, 1999:23). 

Andra positionen handlar om hur olika praktiker inom konsten upphöjs olika mycket. 

Praktiker eller konstgenrer som produceras av kvinnor eller i samband med kvinnor ges inte 

samma status i kanon. Ett exempel på detta är praktiker inom keramiken och textilen som 

ofta kopplas till kvinnor. Fine art är den praktik som ligger högst i hierarkin och den har 

genom tiderna dominerats av män. Detta gäller främst klassiska konstpraktiker som skulptur 

i sten och metall samt canvasmåleri. Feministiska konstforskare och utövare försöker 

uppvärdera textilen och keramiken för att skapa status i kanon. Kvinnor kanoniseras alltså 

inte i den valda litteraturen men de lyfts upp i större mån när de är utövare inom bland annat 

textilen. Gunta Stölzl är en av dessa kvinnor som får betydelse för Bauhaus- gruppen, hon var 

inriktad på vävning. Sonia Terk Delaunay var även hon aktiv inom textil, mode och design 

efter att ha lämnat måleriet i allt större mån för textilen. Detta bekräftar att kanonisering 

sker i praktiker som domineras av män, praktiker som domineras av kvinnor kan upphöjas 

och hyllas utan att vara något större ”hot”, därför skrivs kvinnor som är utövare inom textil 

och keramiken mer positivt och närmare männens superlativ än kvinnor som är exempel 

utövare inom måleri, på grund av att de inte rör sig på männens arena (Pollock, 1999:24f). 

Tredje positionen handlar om att kanon ses som en produktion och reproduktion av 

skillnader mellan kön samt genus och andra former av makt i patriarkala strukturer. Pollock 

ger exempel på att genom jämförelser av konstnärer visar det sig att de beskrivs olika 

beroende på var i hierarkin de ligger, vilket kön samt vilka praktiker konstnärerna är 

verksamma i. I historien har idéer om femininitet och maskulinitet fixerats, denna fixering av 

kön återskapas i texterna i likhet med position två där skillnader skapas beroende på vilken 

praktik konstnären rör sig i. Men här är synen på kön, sexualitet, femininitet, maskulinitet 

även i fokus. Partnerskap och giftermål samt privatliv kopplas här samman olika beroende på 

vilket kön konstnären har. Denna fixering gör att synen på kvinnan och mannen som ett 

motsatspar (genusdualism) också reproduceras i beskrivningar om konstnärerna. Män – som 
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kopplas till förnuft, logik, människan, kultur, intellekt, subjekt, oberoende och aktiv –. 

beskrivs utifrån dessa ”egenskaper”. Kvinnor kopplas till känsla, intuition, djur, natur, kropp, 

objekt, beroende och passiv, och konstnärer som är kvinnor beskrivs utifrån dessa 

”egenskaper” (Gemzöe, 2002:83). Exempel på detta är beskrivningar av de konstnärer som 

är gifta eller lever i partnerskap med en annan konstnär. Detta var genomgående i mitt 

material. I beskrivningar av kvinnor inkluderas även män i deras närhet. I beskrivningar av 

män finns inte kvinnorna i deras närhet med, det är ett genomgående tema (Pollock, 

1999:26-27). Detta beror på att civilstånd inte påverkar männens status och det var heller 

inte särskilt intressant, men för kvinnorna var det avgörande (Ingelman 1982:80). Denna syn 

på offentlig/privat, aktiv/passiv, oberoende/beroende, intellekt/känsla kopplas till respektive 

kön i historieskrivningarna. För män behövs inga förklaringar till varför de är framgångsrika, 

de ses trots allt som intellektuella och oberoende. Men för kvinnorna måste det finnas 

förklaringar till varför de tagit sig till en viss position, en fokuserar då på männen som en 

giltig förklaring. 

6.3 Avslutning 

Jag satt i aulan på min högstadieskola, vi var bara några minuter bort från att få sommarlov. 

Jag var spänd för nu kom den stund jag längtat efter, nämligen att skolans Picasso skulle 

utropas. Den tjej och den kille som hade störst bildtalang skulle få priset. Sen händer det och 

upp på scenen kliver skolans bildlärare, han håller i ett kuvert och i kuvertet står det två 

namn. Han öppnar kuvertet och harklar sig ” Priset som skolans Picasso går till Hanna 

Rutberg och Adam Nilsson”, jag vann! Jag blev skolans Picasso och det var det bästa pris en 

kunde få tyckte jag, för vem vill inte vara Picasso, störst av dem alla.  

 Genom mitt arbete verkar Picasso vara ett återkommande tema. Denna uppsats handlar 

inte om honom. Men konsthistorien handlar om Picasso och de andra modernistiska 

männen. Även om förändringar sker – ett exempel är hur Majken kompletterar 

kurslitteraturen med konst gjord av kvinnor – så upprepas denna kanon ännu i utbildningar i 

konstvetenskap. Min uppsats förändrar egentligen ingenting för historien, men det arbete 

som feministiska konstutövare och konstforskare gör har en stor betydelse för hur historien 

skrivs. Historien kommer inte redigera sig själv, utan det är ett aktivt arbete som ständigt 

pågår. Det måste pågå så att någon gång i framtiden två 15 åringar utnämns till skolans 

Kahlo, Höch, Terk-Delauny eller kanske Kusama.   
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