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SAMTIDA FEMINISTISK KONST
I SKANDINAVIEN
Denna utställning om de senaste 20 årens feministiska
konst i Skandinavien visar ett urval av de inriktningar
och frågeställningar som finns inom feminismen. Att
agera feministiskt på 1990-talet och idag handlar mer
om att ifrågasätta normer och rådande ideal än att stå
på barrikaderna och kräva rättigheter, någonting som utkämpats under de tidigare feministiska rörelserna. Den
första feministiska vågen karakteriseras av kampen för
lika rättigheter och rösträtt. Den andra vågen handlar
om uppvärderandet av kvinnan och kvinnors rättigheter.
Den tredje vågen från 1990-talet och framåt fokuserar
på maktförhållanden och utsuddandet av könsgränserna. Det betyder inte att alla strider för jämställdhet och
mänskliga rättigheter är vunna. Det är fortfarande långt
kvar till lika lön för lika arbete, jämt uttag av föräldraförsäkring mellan föräldrar och lika sjukvård, oberoende av
kön. Kampen pågår - men hittar ständigt nya vägar. Det
som är viktigt är hur vi agerar. Det är inte längre bara
det privata som är politiskt, som var ett av 1970-talets
feministiska ledord. Det politiska har i hög grad blivit
personligt. Välkommen till The Beginning is Always Today
– kampen börjar i dag!

Catti Brandelius, Fertilize, 2003, Video (2:39 min) © Catti
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Om samtida feministisk konst i Skandinavien
I Skandinavien har vi placerat feministisk konst som en
mindre underkategori i konsthistorien. Den presenteras
oftast genom en handfull kvinnliga konstnärer och via
konst som tydligt arbetar med kvinnokroppen och problem
ställningar knutna till hemmet – om vi överhuvudtaget
tar med dem i historieskrivningen. De senaste 20 åren
har feministisk konst blivit mer synlig och det är denna
period som är temat för The Beginning is Always Today. På
1990-talet växer det fram en ny generation av feminist
iska konstnärer i Skandinavien. Vid tiden för millennieskiftet sker närmast en explosion.

Feministisk konst
Följande indelning kan göras vid beskrivning av feministisk konst: Det är skillnad på feministisk konst och konst
skapad av kvinnor. Det behöver inte vara två skilda ting,
men är nödvändigtvis inte detsamma. Denna konst kan
karakteriseras som en tillämpning av specifika feministiska
problemställningar. Feministisk konst görs idag av både
manliga och kvinnliga konstnärer. Flera manliga konstnärer har förklarat sig själva som feminister. Feministisk
konst diskuterar idag roller och stereotyper, makt, underordning, minioriteter, kultur, historia och rättigheter. I
lika hög grad som den tematiserar kön och könskonstruktioner. Ur ett historiskt perspektiv är detta den väsentliga skillnaden i jämförelse med feministisk konst under
1970-talet som i första hand tog sig an kön, företrädesvis
det kvinnliga. För många av dagens feminister är det inte
relevant att bara fokusera på kön. Uppmärksamheten är
mer riktad mot jämställdhet som ett överordnat begrepp
än själva könet. På 1990 - talet och framåt konfronterar
den feministiska konsten många förbestämda uppfattningar och ifrågasätter stereotyper. På 2000 - talet handlar det samtidigt om att bryta ner de strukturer i samhället som låser, underordnar eller exkluderar grupper av
människor. Utställningen The Beginning is Always Today
är tematiskt strukturerad efter centrala kategorier inom
dagens feministiska tillämpning i Skandinavien:
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feministisk historia, kvinnobilder, konfrontera stereotyper, sex och samlevnad och bilder från världen.

FEMINISTISK HISTORIA

Den feministiska konstens fokus ligger inte enbart på
kvinnor och kön, men det är en viktig del. 1970-talets
fokus på det biologiska könet har idag förskjutits mot
det sociala könet. Det innebär, något förenklat, att från
orientering kring det lokala och nära, riktar sig dagens
feministiska konst också mot det globala och strukturella.
Feministisk konst handlar därmed inte bara om kvinnan,

utan lika mycket om de förhållanden och förutsättningar
som kvinnor och män lever under. Det vill säga de relationer människor ingår i och de förhållanden som skapar
dem. Därmed blir historien viktig och feminismens historia utgör ett väsentligt element i samtida feministisk
konst.
I dessa sammanhang är det viktigt att konstatera att femin
istisk konst och feminism generellt, i liten utsträckning
varit integrerad i den akademiska världen. Att studera feminism har först under de senaste tio åren fått en plats
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inom forskning, men behandlas i större utsträckning av
egna ämnescentra eller avdelningar för kvinnostudier.
Det har till stor grad varit upp till feministiska författare
och konstnärer att själva ta sig an och belysa sina egna
historier och dess betydelser. Initiativ till jämställdhet och
aktivism är också en viktig del i den feministiska rörelsen.
Kvinder på Værtshus och Yes! Association / Föreningen
JA! är exempel på konstverk som har belyst den obefintliga kvinnliga representationen inom konst och historia.
Pionjärer
Ett historiskt perspektiv på feministisk konst handlar om
att visa det som var och det som gör att vi står där vi är
idag. Det feministiska litterära arvet är också en viktig
utgångspunkt i flera av utställningens konstverk. Svenska
Kajsa Dahlberg och danska Nanna Debois Buhl arbetar
båda med litteratur av den engelska feministen Virginia
Woolf (1882–1941). I verket A Room of One’s Own / A
Thousand Libraries (2006) tar Dahlberg utgångspunkt i
Woolfs bok A Room of One´s Own (1929) som räknas till ett av de viktigaste feministiska litterära verken.
Woolf skildrar litteraturens framställning av kvinnor och
söker samtidigt efter litteratur skriven av kvinnor. Boken
publicerades första gången i Sverige 1958. I den utställda
versionen har konstnären genom att låna samtliga exemplar av A Room of One´s Own på svenska bibliotek sammanställt läsarnas kommentarer och anteckningar från de

senaste 50 åren. Nanna Debois Buhl rekonstruerar i verket Street Haunting (2010) – Woolfs novell Street Haunting – A London Adventure (1927). Woolfs novell består
av påhittade historier om förbipasserande människor.
Debois Buhl tar detta vidare. Hon skapar en egen, modern tappning, där synska personer får tolka olika bilder
av en och samma kvinna. Verket ger upphov till frågor
om de föreställningar vi skapar om andra människor samt
tankar om att identiteten är föränderlig.
Dahlberg utgår direkt från källmaterialet och dess avtryck
i den feministiska historien medan Debois Buhl aktualiserar samma tankegång idag. Den svenska konstnären
Åsa Elzén använder båda sätten i verket Mary Wollstonecraft’s Scandinavian Journey 1795 re-traced (2008–12).
Här följer hon i en annan feministisk pionjärs fotspår,
nämligen Mary Wollstonecraft (1759–97) som redan
1792 skrev A Vindication of The Righths of Woman.
Konstnären tar sin utgångspunkt i ett antal brev som
Wollstonecraft skrev under en resa i Danmark, Norge
och Sverige, känd som My Scandinavian Journey (1796).
Breven är berättelsen om en resa, men de är samtidigt en
personlig berättelse om försöket att återuppta förhållandet till älskaren under förevändning att hjälpa honom att
återfå sitt förlorade skepp. Boken är en reseskildring men
beskriver också hennes eget sinnestillstånd. Elzén utgår
från reseberättelsen, med sina glapp och tidsförväxling-
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ar. Hon reflekterar över historieskrivningens förhållande
till kronologi och logiska sammanhang. Framställningen
av en människas liv är inte nödvändigtvis kronologisk
och linjär, utan kan vara diffus och tvetydig, något Elzén
menar kan ha lika stort värde.
1970 - talet
Den feministiska rörelsen handlar inte bara om att lyfta
fram viktiga händelser utan också om att kritisera den
övriga historieskrivningen som har försummat kvinnliga
perspektiv. Samtidigt är det också viktigt att inkludera
nya former av historieskrivning inom fältet. Sätten historien bearbetas på, är därför helt centrala. Det är tydligt att många konstnärer arbetar med liknande metoder
som 1970-talets konstnärer intresserade sig för. Svenska
Line Skywalker Karlström lyfter in en historisk dimension i sitt verk Self-portrait with Valie Export, Body Sign
(2012). Det är ett fotografi av konstverket Body Sign Action (1970) av den österrikiska konstnären Valie Export.
Export är känd för konfronterande performances där hon
med hjälp av sin kropp iscensätter sig själv och publiken.
Hon ifrågasätter medias framställning av kvinnan. Som
fotograf reflekteras Skywalker Karlström i bildens spegling. På detta sätt placerar hon aktivt in sig själv i konsthistorien, men ingår samtidigt i en bredare diskussion om
hur kvinnan framställs.

Dorte Jelstrup, The Look of Love, 1996. Installation med olika
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KVINNOBILDER

Feministisk konst tematiserar framställningen av kvinnor
med ett brett spektrum av uttryck. 1991 skapar de fyra
konstnärerna Christine Melchiors, Susan Hinnum, Ann
Kristin Lislegaard och Eva Larsson figuren Bob Smith,
en påhittad konstcurator som intresserar sig för konst
skapad av kvinnor och som inte skiljer på ”konstverk” och
”konstverk av kvinnor”. Bob Smith gör flera utställnings
projekt, bland annat med de fyra nämnda konstnärerna i olika roller - till exempel som gravida eller iförda
brudklädsel. Projektet är karaktäristiskt för periodens

Föregående uppslag: Annika von Hausswolff, Tillbaka till naturen,
1993, c - print, 194 x 250 cm. Tillhör Västerås konstmuseum

konstscen, i den förståelsen att kvinnliga konstnärer måste skapa sig en fiktiv manlig curator för att ”få ställa ut”.
Projektet tematiserar samtidigt kvinnors representation i
konst, media och det offentliga rummet.
Kvinnor i fotografi och media
Kvinnobilden i populärkulturen är ett komplext område.
Den svenska konstnären Lotta Antonsson beskriver detta
i sin serie Anyway you want me (1994). Konstnären agerar
själv framför kameran, bland annat utklädd till hund. Bildernas innehåll anspelar på ett språkbruk där djurnamn
används på ett nedvärderande sätt om kvinnor. Kvinnans
roll att vara till lags kommer också fram i serien. Objekt
ifieringen av kvinnan är tydlig i bilderna.
Den franska filosofen Luce Irigaray (f.1930) har utvecklat en marxistiskt baserad teori om det kapitalistiska systemet som ett system där endast män ges möjlighet att
agera och kvinnor reduceras till passiva objekt. Irigaray
visar hur kvinnor är indelade i tre kategorier baserad på
deras värde som mor, jungfru eller prostituerad. Irigarays
idéer om kategoriseringar av kvinnor förs vidare i verk av
Annika von Hausswolff och Annica Karlsson Rixon. Från
början av 1990-talet har dessa svenska konstnärer arbetat
med mediabilden och använt sig av fotografiet som en
konstnärlig genre.
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© Jenny Grönvall / BUS 2014

Annika von Hausswolff ger en mörkare bild i sin foto
serie Tillbaka till naturen (1993). Här ser vi mer eller
mindre nakna kvinnor, utslängda på marken med dolt
ansikte. Fotografierna i stort format, är vackra och minutiöst utförda. De har samtidigt en aura av något otrevligt över sig, likt brottsplatsfotografier som dokumenterar
offer för sexualbrott. Föreställningar om kvinnor som
objekt för begär, är också framträdande i installationen
The Look of Love (1996) av danska Dorte Jelstrup. En video visar konstnären lättklädd i negligé, samtidigt som
hon sminkar sig och uppträder förföriskt. Verket består
av feminina attribut som smink, spets och underkläder.
Föreställningen om kvinnans intima rum iscensätts, samtidigt tydliggörs vad som i en social könskontext anses
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som ”förförande”. På olika sätt diskuterar verken medias
framställning av kvinnor som passiva objekt mot aktiva
maskulina subjekt.

KONFRONTERA STEREOTYPER

Det finns mängder av skrivna och oskrivna regler för hur
kvinnor bör framstå och uppföra sig. Flera konstverk tematiserar och ironiserar över de idylliska kvinnobilderna
som möter oss dagligen i populärkultur och massmedia.
I norska Jannicke Låkers video Sunday Mornings (2008)
möter vi en kvinna som raglar runt stupfull, samtidigt som
hon försöker klä av sig. Detta bryter mot föreställningen

om gott kvinnligt beteende. Svenska Jenny Grönvall visar
ett liknande grepp, när hon i videon High jump (2004)
som sitt alias Peggy Sue, hoppar höjdhopp i högklackat.
Svenske Leif Holmstrands verk Untitled (Anadyomene)
(2007), en venusfigur i svart plast fångad i ett nät, kan
läsas i en liknande kontext.
Idylliserande kvinnoföreställningar tas upp av svenska Lisa Strömbeck i videon Lady in Red (1996). Ljudet
i denna film är Chris de Burghs kända låt med samma
namn. Låten är en hyllning till en kvinna i röd klänning,
den perfekta hustrun och partnern. Bilderna visar något
helt annat. Strömbeck rumsterar runt i en rörig lägenhet,
samtidigt som hon maniskt dammsuger, diskar och putsar fönster. På väggen står det däremot ”Jag är helt lugn”.
Den perfekta hustrun i ett fläckfritt hem och i en sexig

Roxy Farhat, Housekeeping, 2009, video (2:34 min)

röd klänning är en illusion. Lisa Strömbeck iscensätter
denna kvinnobild och påvisar samtidigt dess omöjlighet.
Bring it on!
Det är inte bara i massmedia och populärkultur vi ser förskönade bilder av kvinnor och deras roller. Det förekommer också i litteratur och i den gemensamma kultur som
styr individens egna förväntningar på sig själv och livet.
När svenska Catti Brandelius iför sig tiara, är det som
alteregot Miss Universum, en titel hon har gett sig själv. I
motsats till invanda fördomar är hon inte tyst och vacker.
Hon ställer högljudda krav. För Miss Universum handlar
det inte om att behaga världen, utan snarare det motsatta. I verket Fertilize (2003) sjunger hon uppfordrande
”Come on honey, roll the dice /come on honey, fertilize,
fertilize” iförd nattlinne och pälsmössa, med ett barn på
armen.
Att iscensätta sin egen roll ses också hos Roxy Farhat och
Lilibeth Cuenca Rasmussen. Den svensk-iranska konstnären Roxy Farhat gör upp med bilden av invandrare i
videon Housekeeping (2009) när hon spelar hotellstädare,
iklädd kort kjol och förkläde. Verket är gjort som en musikvideo där hon rappar sin egen låt Housekeeping samtidigt som hon städar toaletter. Renhållning är ett lågstatusjobb som ofta utförs av invandrare, men Farhat är inte
underkuvad i rollen. Hon tar sig an musikvideons estetik,
och är både förförisk och uppfordrande. Farhat är hemma

i västerländsk populärkultur. Hon tar sig an både sin egen
bakgrund och visar på stereotypa bilder av invandrares
plats i samhället.
En liknande form av social kritik finns i Lilibeth Cuenca
Rasmussens Absolute Exotic (2005) som också förhåller
sig till musikvideon som genre. Den dansk-filippinska
konstnären dansar och rappar i full hula-hula utstyrsel
bland kulisser med exotiska växter. Sången handlar om
att hon blivit lämnad för en svart kvinna. Det framkommer i texten att vita danska män föredrar kvinnor av afrikansk härkomst framför asiatisk. Den sistnämnda etniska
gruppen står därmed längre ner på den ”exotiska rangordningen”. Händelsen är hämtad från hennes eget liv,
sången framförs utan självömkan. Den är iscensatt både
på ett konfronterande, men också visuellt tilltalande och
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rytmiskt fångande sätt. I Brandelius, Farhats och Rasmussens verk ses kvinnor som parafraserar rollerna som
mödrar, skönhetsideal eller etniska grupper. Det är utan
omsvep och rakt på: Bring it on! Uppgörelsen med stereotyper blir ständigt mer framträdande bland feministiska
konstnärer.

SEX OCH SAMLEVNAD

Framställning av sexualitet inom feministisk konst refererar både till hur sexualitet framställs och hur vi lever
och agerar tillsammans med andra människor. Samtidigt
handlar det också om en uppgörelse med heteronormativitet, tanken att det typiska parförhållandet uteslutande
är monogamt och heterosexuellt, förbehållet en man och
en kvinna.
Konstruerat kön
I flera verk tematiseras och utmanas heteronormativiteten som kommer till uttryck i typiska och dominerande
föreställningar om maskulinitet och feminitet. Videoverket No Man is an Island II (2004) av danske Jesper Just
kan ses i ett sådant sammanhang. I en mörklagd bar sitter
några få män. På väggarna finns bilder av nakna kvinnor
– från antika framställningar av Venus till dagens pin-up
bilder. Baren representerar ett stereotypt rum där kvinnor objektifieras. Plötsligt reser sig en av männen upp.
Han börjar sjunga Roy Orbisons låt Crying och efter-

hand stämmer flera män upp i sången. De sjunger dramatiskt om förlorad kärlek och kramar om varandra innan
de återvänder till sina platser. Samhörighet, ömhet och
känslor, värden som ofta tillskrivs kvinnlighet, tematiseras. Samtidigt anspelar Just på homoerotiska undertoner
i en utpräglad heteronormativ miljö.
Svenska Ewa Einhorns verk Utan titel / She Breaks My
Hurt (2002) utmanar också etablerade föreställningar
om kön. Konstnären medverkar med två fotografier, där
hon är iförd typiskt manliga attribut, kortklippt frisyr och
kostym. I det ena fotot ritar hon en mustasch på en reklamaffisch föreställande en kvinna som har kort hår och
är klädd i herrkläder. Både Just och Einhorn ifrågasätter
föreställningen om könsidentitet som något fast och definierat.
Den amerikanska genusforskaren Judith Butler (f. 1956)
går så långt som att hävda att vi inte kan gruppera
människor som män och kvinnor överhuvudtaget. I boken Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity
(1990) lanserar Butler idén om kön som social konstruktion. Det gäller både det biologiska könet (sex) och det
sociala könet (gender). Butler ser kön performativt, något som skapas genom handling, istället för att vara givet
på förhand. Butlers tankar har en frigörande aspekt. När
hon understryker att det biologiska könet kan vara socialt
konstruerat, handlar det om frigörelse. Om en man eller

Spacecampaign / Ellen Nyman, Danish Election (Valgaften),
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kvinna inte först och främst placeras in i en kategori utifrån sitt biologiska kön – då står möjligheterna öppna.
Sexualitet och makt
Kön som kategori är sammanbunden med makt och
maktkonstruktioner. Detta ingår därför också som en
väsentlig tematisk komponent i feministisk konst. Ett
exempel på detta är Peter Brandts Truce (1998–99) som
består av ett antal objekt relaterade till hemmet. Vi ser
bland annat en nåldyna omringad av små soldater med
maskingevär. ”Truce” betyder vapenvila, och hemmet blir
här en arena för maktutövande. Elisabet Apelmo har un-
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der tio års tid i Notiser (1994–2003) samlat små artiklar från svenska dagstidningar som berättar om sexuella
övergrepp. Dessa kriminella handlingar får inte de stora
rubrikerna. De är så vanliga i det offentliga rummet att
media inte ger dem större plats än som obetydliga notiser.

BILDER FRÅN VÄRLDEN

Ett centralt tema i feministisk konst är att kritiskt granska framställningar i media. Lika viktigt är att vända upp
och ner på konventioner och samtidigt visa på alternativ.

De andra
Flera konstnärer arbetar med att problematisera stereotyper, representation och ifrågasättandet av det som inte
är västerländskt. Ett vanligt sätt att betrakta världen är
att göra indelningen mellan ”vi” och ”dom”. Detta bidrar
till en förenklad och felaktig bild av världen. Den norske
konstnären Ane Lan, ett alias för Eivind Reierstad, understryker detta. Han visar i verket Woman of the World
(2008) en serie fotografier föreställande kvinnor från olika länder. Kvinnorna är alla Eivind Reierstad själv, som
porträtterar ”Kvinnor i världen” i rollen som Ane Lan.
Som afrikansk kvinna är Ane Lan iklädd typiska, färgglada kläder, som indisk kvinna är han iförd den traditionella
sarin och guldsmycken. I alla fotografier håller kvinnorna föremål som verkar fullständigt malplacerade i den
konventionella etnografiska kontexten. Ane Lan arbetar
med porträttet, kvinnoframställningar och en förenklad
världsbild. Danska Trine Mee Sook Gleerup visar i ett
pågående projekt, Racial Representation, hur den västerländska matvaruindustrin använder etniska figurer i sin
marknadsföring. Hon har en politisk agenda. För henne
handlar det om att peka på företag som hon menar använder ras och etnisk härkomst på ett rasistiskt, trakasserande och diskriminerande sätt.
Jag är en annan
Svenska Ellen Nyman har under namnet Spacecampaign
gjort en rad aktioner där hon sätter sin egen eritreanska

Lisa Vipola Veagalváldin, 2011, video (2:19 min)

bakgrund på spel i politiska sammanhang. Det har hon
gjort både i Sverige och i Danmark, där hon också bott
många år. Under valet i Danmark 2001, fick det högerpopulistiska partiet Dansk Folkeparti stor framgång, som
först och främst sades bero på en restriktiv inställning till
invandring. På själva valkvällen sjöng Nyman, iklädd gul
burka av tyg från IKEA, den danska nationalsången för
bland andra partiets toppolitiker. Nyman iscensätter hur
det upplevs att bli betraktad som ”en annan” i det land
man lever i.
Västerländsk diskurs
1994 skriver den norska konstnären Vibeke Tandberg sin
egen dödsannons och sätter in den i tidningen. Hon gör
det som den fiktiva självuppoffrande hjälparbetaren med
samma namn. Dödsannonsen följdes av två lovordande
nekrologer. Verket Ettermæle (1994) är en sakral iscensättning av hjälparbetaren och består av flertalet manipulerade fotografier med Tandberg på uppdrag. Arbetet kan
läsas som en kommentar till västerländsk självförståelse
i mötet med andra kulturer. Kvinnan och hjälparbetaren
Tandberg glorifieras som hjältinna utifrån sin moderliga
och omsorgsfulla roll. Denna roll sätts här på spel på två
sätt. För det första står det i kontrast till Tandbergs roll
som konstnär – som här förtigs. För det andra visar den
på ett förhållningssätt till andra kulturer, som en nedlåtande hållning ”att rädda dem”.

NORDISK NATUR

De två problemställningarna - stereotypa framställningar
av ”den andre” och mötet med kulturer som inte är västerländska är också relevant för nordiska konstnärer som
tillhör urbefolkningar. Samiska Lisa Vipola tar utgångspunkt i sin egen bakgrund. I verket Veagalváldin (2011)
ses en man med bar överkropp, iklädd traditionella byxor.
Han framför en jojk med samma namn. Det snötäckta landskapet och den strålande solen skapar en vacker
bakgrund till sången. Titeln betyder däremot våldtäkt på
samiska. För Vipola är syftet inte att förhärliga eller förnedra sin bakgrund och sitt kulturarv. Det handlar långt
mer om hennes egen uppväxt, upplevelse och förståelse.
Urkraft
I en nordisk konstkontext är ofta kultur och natur centrala begrepp. Den norska konstnärsduon Fine Art Union, består av Annette Stav Johanssen och Synnøve G.
Wetten. De har i flera filmer skildrat karaktärerna Future
Primitives. Karaktärerna är hämtade från den anarkistiska
filosofen John Zerzan (f. 1943) och hans tankar om en
alternativ evolution och en rörelse bort från kapitalismen
tillbaka till jägar- och samlarsamhällen. Som dessa karaktärer befinner sig konstnärerna i spektakulära landskap.
Text: Karin Hindsbo, bearbetad och översatt från norska av
Västerås konstmuseum 2014.

Program på Västerås konstmuseum

8.3 kl 12-16 Internationella kvinnodagen. Aktiviteter i
hela huset med kvinnoperspektivet i fokus.
Varje onsdag kl 12.30 För dig som vill veta mer om
utställningen The Beginning is Always Today håller vi en
introduktion på ca 20 min med plats för frågor.

Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2, 722 14 Västerås
www.vasteraskonstmuseum.se

Utställningen presenteras med stöd av:

Omslag: Lilibeth Cuenca Rasmussen, Absolute Exotic (2005) Foto: Ulrik Jantzen

27.3 kl 19 Konsthistorikern Linda Fagerström berättar om strategier och förhållningssätt inom den samtida
feministiska konsten. Med utgångspunkt i utställningen
The Beginning is Always Today.

