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This essay examines the performance artworks Action Pants: Genital Panic (1969), Interior 

Scroll (1975) and S.O.S Starification Object Series (1974-82) by artists VALIE EXPORT, 

Carolee Schneemann and Hannah Wilke. The objective is to analyse the expressions of these 

artworks, from a theoretical viewpoint of feminist art-theoreticians and their critique 

regarding the female body in representation. Performance- and body-art have been the subject 

of discussion with respect to the female nude in the history of art, and the patriarchal 

structures that surround it. These eminent theories about the female body in art differ from 

one another, leaving this study to investigate given works and the explicit body-language that 

unites them, with the aim to identify a favourable representation of the female body in 1960s- 

and 70s performance art with the vantage point of these artworks. The present essay has 

demonstrated that vaginal iconology exists in all works and can be presented in various ways. 

It becomes clear that the work of VALIE EXPORT provides a framework most suitable as a 

feminist, critical strategy to counteract the notion of the male gaze, framing, and 

representation of the body as commodity in capitalist-society. However, the works of 

Schneemann and Wilke, with more essentialist themes, can through ambiguity contribute to a 

positive representation of woman in representation. There is no simple answer to which way 

of using the body is the most beneficial for feminism, however, a critical representation of the 
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female body in performance and body art, in relation to the artists’ own intentions, creates 

positive ambiguity, thus these artworks do not only reinforce patriarchal conventions 

regarding the female body. 

Key words: performance, feminism, Schneemann, EXPORT, Wilke, Griselda Pollock, 

Helen McDonald, framing, naked, nude, the female nude, semiotics, symbolism, 

sexuality, identity, body-art, capitalism, essentialism, popular culture, criticism, 

connotation, denotation. 
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Inledning 

Denna uppsats handlar om performanceverk utförda av kvinnliga konstnärer under perioden 

1960- och 70-talet. Målet är att undersöka den kvinnliga kroppens1 funktion i tre verk, under 

en tidsperiod när en stark andra vågens feminism växte fram i USA, och senare i Europa.2 

Med hjälp av konsten och sina kroppar som medium ville man uttrycka sig inom ett fält som 

inte var mansdominerat och som vände sig bort från den traditionella och etablerade 

konstvärlden. Performance- och videokonst var konstformer som tidigare inte haft historia av 

att exkludera kvinnor. Detta bidrog till möjligheten att lättare framföra feministiska åsikter 

och diskussioner.3 

Utforskandet av den nakna kroppen i performancekonst av såväl kvinnliga som 

manliga konstnärer spelade en central roll i ofta provokativa och överraskande verk.4 Däremot 

riktades kritik mot de kvinnor som förekom nakna i sina verk och exponerade sexualiserade 

kroppsdelar.5 Flera konsthistoriker och kritiker har också tillhandahållit kritiska kommentarer 

på samtida verk, likaså kritiska ramverk för diskussion om betydelsen av konst skapad av 

kvinnliga konstnärer.6 

Dessa kvinnliga performancekonstnärer undersökte och utmanade de konstruerade 

representationer och idéer som fanns (och finns) om kvinnokroppen, femininitet, kön, 

identitet och sexualitet. I samband med den växande feminismen fanns en önskan om att 

genom konsten ändra uppfattningen om, och betydelse av, den sexualiserade kvinnokroppen; 

man ville återta rätten till sin egen kropp. Konstnären i ett performanceverk tar rollen som 

både skapare och aktiva subjekt, istället för det avbildade och passiva objekt som kvinnan 

varit konsthistorien.7  

 

 

                                                           
1 Här gäller snarare den vita, västerländska och heterosexuella kvinnan. 
2 Phelan, Peggy och Reckitt, Helena (red.). Art and Feminism. London: Phaidon, 2001, s. 20–21. 
3 Liljefors, Max. Videokonsten: en Introduktion, Lund: Studentlitteratur, 2005, s.83. 
4 Goldberg, RoseLee. Performance: Live art since the 60s, New York: Thames & Hudson Inc, 2004, s. 95.  
5 Betterton, Rosemary. An Intimate Distance: Women, artists and the body. London: Routledge, 1996, s. 10. 
6 Phelan 2001, s. 13. 
7 Wark, Marie Jayne. The radical gesture: feminism and performance art in the 1970s. University of Toronto, 

1997, s. 5.  
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Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur de tre konstnärerna VALIE 

EXPORT, Carolee Schneemann och Hannah Wilke använt sig av sina kroppar för att 

konfrontera sociala och sexuella tabun om den kvinnliga kroppen i verken Action Pants: 

Genital Panic (1969), Interior Scroll (1975) och S.O.S Starification Series (1974–82).  

Mina frågeställningar är:  

- Hur används kroppen i konstverken?  

- Vilka likheter och skillnader finns verken sinsemellan?  

-  Vilken typ av kroppslighet blir gynnsam?  

Den första punkten analyserar användandet av konstnärernas kroppar i de tre verken utifrån en 

semiotisk analysmetod. Detta leder till möjligheten att jämföra de tre verken och besvara den 

andra frågan. Slutligen avser sista frågan, att med teoretisk utgångspunkt, undersöka 

kvinnokroppens funktion i verken i relation till diskussionen om kvinnokroppen i 

representation. Studien har förhoppningen att tillföra ett vetenskapligt bidrag till diskussionen 

kring framställningen- och användandet av den (nakna) kvinnokroppen i performancekonst. 

De avgränsningar som varit centrala för undersökningen har varit att begränsa antalet 

teorier om representation av kvinnokroppen. Samtliga teoretiker valdes utifrån fokus på 

tidsperioden 60- och 70-talet, men också utifrån deras tankar kring the female nude som ett 

relevant begrepp. Det innebär att frågor och teoretiska perspektiv som rör anti-pornografisk 

feminism under 80-talet8, teorier om feminist pin-ups och anti-ocularcentrisk feminism inte 

behandlas i uppsatsen. För det andra analyserar uppsatsen endast ett verk av varje konstnär. 

Det vore intressant att analysera flera verk för att få ökad förståelse för de konstnärliga 

uttrycken, och deras roll under tidsperioden. Genom att endast inkludera dessa tre verk ges 

emellertid utrymme att bättre analysera kroppen i dessa specifika verk. Studien undersöker två 

konstnärer från Amerika och en från Europa, vilket var en omedveten avgränsning. 

Uppsatsens studieobjekt valdes utifrån konstverk snarare än konstnärer. 

                                                           
8 McDonald, Helen. Erotic Ambiguities: The Female Nude in Art. New York: Routledge, 2001, s.31. 
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För det tredje analyserar uppsatsen verk som ligger relativt nära varandra i tiden. 

Även här vore det intressant att analysera dessa i relation till senare performance- och body-

art. Däremot skulle detta resultera i en mera jämförande analys utifrån två olika tidsperioder.  

Material och urval 

Materialet består av verken Action Pants: Genital Panic av VALIE EXPORT (1969), Interior 

Scroll (1975) av Carolee Schneemann och Hannah Wilkes Hannah Wilke S.O.S – 

Starification Object Series (1974–82). Verken har valts på grund av kropparnas 

omdiskuterade roll i dessa, och för deras varierade kroppsspråk. Nakenheten är verkens 

gemensamma faktor. För att kunna dokumentera performanceverk blev det främst på 70-talet 

tydligt att fotografi, film och video var nödvändiga medium för att fånga performanceverkens 

efemära uttryck.9 Många konstnärer använder video för att dokumentera och ställa ut 

peformanceverk,10 däremot har det inte varit möjligt att finna videos av verken. För att 

genomföra analysen kommer dokumentation i form av fotografier av samtliga 

performanceverk, relaterade bildverk och beskrivningar av dessa att användas. 

Undersökningen kommer att ta hänsyn till beskrivningar från olika källor, för att presentera 

nyanserade beskrivningar av verken. 

Disposition 

Följande kapitel kommer att behandla tidigare forskning kring ämnet följt av ett teorikapitel. I 

detta avsnitt finns en redogörelse för teorierna, och information om uppsatsens centrala 

begrepp. Sedan presenteras den semiotiska metoden och beskrivning av den denotativa- och 

den konnotativa nivån. Efterföljande avsnitt tillhandahåller med bakgrund om 

performancekonst och body-art, och andra vågens feminism.  

Därefter följer uppsatsens analys som innefattar en semiotisk bildanalys av 

respektive verk. Först analyseras verkets denoterande tecken och därefter dess konnotationer, 

där de analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen presenteras en jämförande 

slutdiskussion, följt av en sammanfattning. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en redogörelse för tidigare forskning som är av betydelse för denna studie 

om användandet av den kvinnliga kroppen i feministisk performancekonst. Samtlig forskning 

                                                           
9 Stiles, Kristine. “Performance”, Critical Terms for Art History; 2nd ed. Robert S. Nelson och Richard Shiff 

(red.), Chicago: The University of Chicago Press, 2003, s.87. 
10 D’Alleva, Anne. How to Write Art History; 2nd ed. London: Laurence King Publishing, 2010, s.44. 
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bidrar till en bredare kontext kring fältet, och visar på olika positioneringar inom kritiken om 

den feministiska performancekonsten.  

I doktorsavhandlingen The radical gesture: feminism and performance art in the 

1970s (1997) av Jayne Marie Wark vid Universitetet i Toronto,11 undersöks relationen mellan 

politik, feministisk performancekonst och den växande feministrörelsen i norra Amerika och 

Kanada under 70-talet. Med utgångspunkt i axiomet ”the personal is political” studeras 

samspelet mellan konst och politik som till stor del kom att förändras tack vare den 

feministiska performancekonsten.12 Studien ger en översikt av de olika konstströmningarna 

under 1900-talet och redogör för det politiska engagemanget i konsten, som under en lång 

period betraktats som autonom och åtskild samhället. Wark inkluderar ett brett urval av 

konstnärer och placerar den feministiska performancekonsten in i en bredare kontext av andra 

konstriktningar som minimalism, konceptkonst och happenings. Wark drar slutsatsen att 

feministisk performancekonst är en politisk konstform, därför att dess syfte var att utmana och 

upplysa om kvinnans roll- och de sociokulturella villkoren hon levde efter i det patriarkala 

samhället.  

En annan typ av material relevant för denna studie behandlar specifika konstnärerna 

VALIE EXPORT och Carolee Schneemann, och ett par av deras verk som även denna uppsats 

kommer att undersöka. Den första är en kandidatuppsats vid Linköpings Universitet skriven 

av Mia Sundbom år 2015. Uppsatsen ”VALIE EXPORT: Feministisk filmkonstnär och 

aktionist i efterkrigstidens Österrike” undersöker feministiska tendenser i ett urval av 

konstnären VALIE EXPORTs verk. Författarinnan utgår från feministiska konstteoretiker 

som Griselda Pollock och Laura Mulvey för att analysera feministiska tendenser med hjälp av 

blickteori. I samtliga verk diskuterades den manliga blicken, sexuella motiv och ett vaginalt 

bildspråk. I uppsatsens resultat framkom det att uppfattningen om vad som betraktas som 

feministiska tendenser i verken kunde förändras bland konstteoretiker.13 Sundbom visar att 

två av EXPORTs verk kan utpekas som feministiskt lyckade verk utifrån konstfeministisk 

diskurs, och att en oenighet finns mellan teoretiker och konstnär angående de feministiska 

intentionerna. Slutsatsen lägger på sätt och vis en grund och infallsvinkel för förevarande 

                                                           
11 Wark, Marie Jayne. The radical gesture: feminism and performance art in the 1970s. University of Toronto, 

1997. 
12 Ibid, s.2. 
13 Sundbom, Mia. ”VALIE EXPORT: Feministisk filmkonstnär och aktionist i efterkrigstidens Österrike”, 

Linköpings Universitet, 2015.  
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undersökning, där Sundbom bland annat visar att EXPORTs verk Action Pants: Genital Panic 

anses som ett feministiskt lyckat verk. 

Martin Sundbergs artikel “A One-Work-Artist? Carolee Schneemann and the 

Reception of her Work” (2011), i Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, undersöker 

Schneemanns konstnärsskap och hennes egen uppfattning och bilden av sig själv som målare, 

i kontrast till konstvärldens fokus på henne som performancekonstnär.14 Sundberg 

problematiserar det faktum att hennes konstnärskap reducerats till endast ett fåtal verk och 

beskriver detta som ett återkommande fenomen för kvinnliga konstnärer under samma 

tidsperiod. Sundberg beskriver även hur kritik från både feminister och den manliga publiken 

riktats mot Scheemann för hennes fokus på kropp och sexualitet. Schneemanns kropp blev 

hennes varumärke, men i negativ bemärkelse. Trots hennes vilja att förändra den manliga 

blicken och bryta med traditionen av kvinnan som passivt objekt blev hon utesluten från 

feministiska blickteorier på 1970-talet. För att citera Sundberg: “to put it bluntly, is it the right 

strategy to undress in public in order to (re)claim the female body as subject”15? Sundberg 

anser själv att genom att utmana sociala koder kan vi förstå fördomar, eller iallafall 

uppmärksamma dem.  

I Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History finns Kathleen Wentracks artikel 

“Female Sexuality in Performance and Film: Erotic, Political, Controllable? The Contested 

Female Body in the Work of Carolee Schneemann and VALIE EXPORT” (2014)16. Här 

skrivs både om Export och Schneemanns vilja att skapa en positiv bildframställning av den 

kvinnliga sexualiteten. I artikeln framgår hur konstnärerna använder sina kroppar för att 

kritisera och utmana objektifieringen av den kvinnliga kroppen och olika aspekter av den 

erotiska voyeurismen. EXPORT vill bland annat kritisera den manliga blicken som film 

uppmanar till, men också porrindustrin och det manliga och anonyma voyeuristiska 

betraktandet.17 Wentrack redogör för konstnärernas exponering av sina sexualiserade kroppar 

och Schneemann, som i sitt verk Eye/Body överskrider det ”kvinnliga dekorummet” får stå 

som exempel. Wentrack väcker diskussion kring vad kvinnan egentligen tillåts göra med sin 

kropp och sexualitet.  

                                                           
14 Sundberg, Martin. “A One-Work-Artist? Carolee Schneemann and the Reception of her Work”, Konsthistorisk 

tidskrift/Journal of Art History, 80:3, 2011, s. 168-179. 
15 Ibid, s.174. 
16Wentrack, Kathleen. “Female Sexuality in Performance and Film: Erotic, Political, Controllable? The 

Contested Female Body in the Work of Carolee Schneemann and VALIE EXPORT”, Konsthistorisk 

tidskrift/Journal of Art History, 83:2, 2014, s. 148–167.  
17 Ibid, s.150-153. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns viss forskning om fältet. Den 

omfattar diskussioner och undersökningar kring dessa konstnärers kroppsliga bildspråk, 

konstnärens intentioner med dessa, enligt dem själva, feministiska performanceverk, samt 

receptionen av dem. Forskningen har granskat enskilda konstnärer och deras verk men också 

problematiserat kritiken riktad mot både EXPORT och Schneemann. Man har undersökt den 

feministiska performancekonstens politiska aspekter och utveckling. Det finns en gemensam 

önskan att skapa en positiv representation av kvinnokroppen, men representationen tycks 

ständigt bli kritiserad av framstående teoretiker. Däremot saknas en förståelse för vad som 

skulle kunna vara ett gynnsamt konstnärligt språk för att motarbeta de patriarkala 

projiceringarna och föreställningarna om den kvinnliga kroppen, vilket är vad denna uppsats 

ämnar undersöka.  

Teori: Kroppen i konst 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministiskt inspirerade teorier om den kvinnliga kroppen. I 

detta avsnitt presenteras de olika kritikerna och deras teorier. Centrala begrepp för 

undersökningen kommer att beskrivas längre fram i teoridelen. De centrala begreppen ligger 

till grund för analysdelen där paralleller kommer att dras till de olika teoretikernas 

positionering mot representationen av kvinnan, och användandet av den kvinnliga kroppen i 

performancekonst och body-art. En del konstteoretiker menar att kvinnliga konstnärers 

förfarande att använda den egna kroppen för att dekonstruera föreställningar om 

kvinnokroppen, eller skapandet av positiva bilder av den är omöjlig och att metoderna är 

begränsade.18 Uppsatsens teoretiska perspektiv kommer därför att utgå från konstteoretikerna 

Griselda Pollock, Lucy Lippard, Lynda Neads och Helen McDonalds teorier och kritik mot 

användandet av kvinnokroppen i performance- och body-art.  

Griselda Pollock skriver i sin essä <<Vad är det för fel med kvinnobilder?>> (1977) 

om problematiken i representationen av kvinnan i konst och visuella medier, och viljan att 

korrigera dessa representationer. Något som varit viktigt för feministiska konstnärer, och som 

bidragit till politisk solidaritet var försök till att skapa ett positivt, kvinnligt bildspråk för att 

motsätta sig de patriarkala strukturerna, föreställningarna och framställningar om kvinnan.19 

Detta är ett kroppsinriktat bildspråk som ofta exponerar den kvinnliga kroppen, och hyllar det 

                                                           
18 Betterton, 1996, s. 137.  
19 Pollock, Griselda. “Vad är det för fel med <<kvinnobilder>>? Ur Kairos Feministiska konstteorier, no. 6. 

Malmö: Raster Förlag, 1977, s. 88.  
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kvinnliga könsorganet.20 Vad Pollock problematiserar däremot är svårigheten i att utmana det 

redan befintliga bildspråket och uppdelningen som sker av korrekta och icke-korrekta 

”kvinnobilder”. Pollock hävdar att ett jämförande av dessa olika typer av ”kvinnobilder" är 

bekymmersamt, eftersom att alla dessa återspeglingar av kvinnan inte är verkliga, utan olika 

representationer av kvinnlighet. Vad som istället krävs, menar Pollock, är en undersökning av 

de betydelser och budskap som kvinnan representerar i olika bilder av henne, istället för en 

jämförelse av olika ”kvinnobilder”.21 Kvinnorörelsens försök till att avkolonialisera 

kvinnokroppen från patriarkala konventioner för att sedan ”återerövra” den, befäster snarare 

än bryter upp de konventionella betydelser och idéer som återfinns i bilden. Pollock jämför 

och menar att det finns en direkt förbindelse mellan de feministiska konstverksamheterna och 

de massproducerade tidningarna, där kvinnans kropp och könsorgan får symbolisera och 

definiera henne. Könsorganet, delen, får många gånger stå för kroppen, det hela, i bilder inom 

populärkultur. Pollock menade att produktionen av ”positiva kvinnobilder” skulle överges och 

att konstnärerna istället skulle använda sig av dekonstruktion, och därmed avslöja de 

ideologiska konstruktionerna genom att ifrågasätta konstens traditionella institutioner.22  

I Pollocks och Parkers Old Mistresses: Women, Art and Ideology (1981)23, förmedlas 

tankar om den feministiska konsten som växte fram i samband med andra vågens feminism. 

Feministiska konstnärer har utforskat idéer om kvinnan som symbol för naturen och det 

naturliga, föreställningar kring femininitet och kvinnans tidigare tillskrivna och förväntade 

plats och roll i hemmet.24 Kvinnliga konstnärer diskuterar personliga och (kvinnliga) 

upplevelser genom att närma sig frågor kvinnans roll i det patriarkala samhället, tabubelagda 

ämnen kring kvinnors sexualitet och kvinnliga traditioner inom hantverk. Detta 

tillvägagångssätt kan teoretikerna skapa missförstånd, och befästa dessa konstruerade och 

traditionsenliga antaganden om kvinnor.25 

Kritikern och konstteoretikern Lucy Lippard intresserar sig för relationen mellan 

body-art och feminism. Hon skriver i From the Center: Feminist Essays on Women’s Art 

(1976)26 att:” A woman using her own face and body has a right to do what she will with 

                                                           
20 Ibid, s. 95.  
21 Ibid, s. 89. 
22 McDonald, Helen. Erotic Ambiguities: The Female Nude in Art. New York: Routledge, 2001, s.82.  
23 Parker, Rozsika. och Pollock, Griselda. Old Mistresses: Women, Art and Ideology, London: Routledge & 

Kegan Paul, 1981. 
24 Ibid, s.81–82. 
25 Ibid.  
26 Lippard, Lucy. “The Pains and Pleasures of Rebirth: European and American Women’s Body Art” I From the 

Center: Feminist Essays on Women’s Art, New York: E.P. Dutton, 1976. 
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them, but it is a subtle abyss that separates men’s use of women for sexual titillation from 

women’s use of women to expose that insult”.27 När kvinnliga konstnärer använder sig av 

sina egna kroppar, av sig själva, omvandlas dessa kroppar på ett psykologiskt plan. Från att 

vara objekt transformeras de till subjekt. Att som kvinnlig konstnär gestalta- och använda ”sig 

själva” i konstverk kan däremot resultera i negativ självexploatering som konsekvens av de 

stereotyper som finns om kvinnan. Mäns införlivande av vackra och sexiga kvinnor som 

objekt i konstverk tolkas som konst, medan hård kritik riktas mot kvinnliga konstnärer som 

använder sina egna ansikten och kroppar i sina konstverk. Lippard konstaterade att: "Because 

women are considered sex objects, it is taken for granted that any woman who presents her 

nude body in public is doing so because she thinks she is beautiful. She is a narcissist, and 

Acconci. with his less romantic image and pimply back, is an artist.”28 Lippard tar själv 

avstånd från de kvinnor som låter sig representeras i plagg eller accessoarer associerade med 

typiskt kvinnliga, sexuella konnotationer, eller bara bröst och” come-hither-glances”29. Enligt 

Lippard finns det alltid en närvarande risk i kvinnliga konstnärers performance body-art, där 

bilden och representationen av dessa kvinnokroppar lätt kan anammas och beslagtas för den 

manliga åtråns ändamål.30 Schneemanns verk Interior Scroll var ett av de verk som 

exemplifierades av Lippard i samband med hennes teorier kring performance body-art.31   

Lynda Nead gör i The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality (1992) en 

revidering av begreppet the female nude och Kenneth Clarks dikotomi the naked och the 

nude. Clark hävdar att the naked står för den helt naturliga eller verkliga kroppen.32 Däremot, 

menar Nead, kan det förstnämnda begreppet kan inte existera som annat än the nude, eftersom 

att kvinnokroppen alltid är representerad. Den kvinnliga kroppen är ett centralt tema inom den 

västerländska estetiken och konsten, och enligt Nead kan representationen av kvinnokroppen 

kan betraktas som en diskurs om subjektet.33.  

Nead hävdar att 1970-talets feministiska performancekonst och dess överträdelse av 

normer och motarbetande av föreställningar om kvinnan ger motsatt effekt.34 Hon beskriver 

hur en del av den konst där kvinnliga konstnärer representerar sina egna kroppar genom 

vaginal ikonologi inom performance- och body-art, ansågs vara essentialistiska, men att det 

                                                           
27 Lippard 1976, s. 125.  
28 Ibid. 
29 Flörtiga/förföriska och inbjudande blickar. Kan jämföras med the-come-on-look. 
30 Lippard, 1976, s.73. 
31 Nead, Lynda. The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, London: Routledge, 1992, s.67. 
32 Nead 1992, s.16. 
33 Ibid, s.2. 
34 Betterton, s.137. 
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också existerade konstnärer vars verk och estetik baserades på ”konceptet om kvinnan och 

kvinnokroppen som socialt- och historiskt konstruerad”, vilket Nead förespråkade.35 Enligt 

Nead kan den feministiska estetik och normöverskridande konstnärliga diskurs av den redan 

dominerande diskursen, på sin höjd initiera en medvetenhet om problematiken som rör 

framställningen av kvinnokroppen.36 De konstverk där kvinnliga konstnärer står som subjekt 

och införlivar sina egna kroppar för att bryta med voyeuristiska strukturer, fetischeringen och 

objektifieringen av kvinnokroppen har en limiterad varaktighet.37 Nead menar att detta inte är 

tillräckligt i kampen om makten för den egna kroppen inom en feministisk politik. Att 

förespråka kvinnokroppen som spörsmål och motiv i performancekonst dekonstruerar inte de 

binära, könsspecifika termer som sinne/kropp, natur/kultur som finns befästa i den 

västerländska kulturen.38 I likhet med Pollock argumenterar Nead för att performance body-

art har misslyckats som en dekonstruerande strategi. Nead analyserar Mapplethorpe’s 

fotografier av bodybuildern Lisa Lyon, där hon iklädd endast accessoarer eller är fotograferad 

helt naken. Nead menar att framing av kvinnokroppen sker genom mediets formella 

restriktioner. Lyon befinner sig inom ramen för Mapplethorpe’s fotografier och dess estetiska 

utformning. Därmed är själva akten av representation i sig ett reglerande av kvinnokroppen, 

och enligt Nead förstärker Lyon den ”plats” där femininitet har sitt ursprung och traditionen 

om att reglera kvinnan. Trots att Lyon vill porträttera frihet och reviderad kvinnlighet, styrs 

modellen av bildens konventioner, teknik och form. Sammanfattningsvis menar Nead att 

Lyon inte utgör ett hot till de patriarkala strukturerna trots att detta varit hennes intention.39 

McDonald diskuterar i Erotic Ambiguities: The Female Nude in Art (2001)40 kring 

kvinnliga konstnärers sätt att revidera framställningen av the female nude för att skapa en 

positiv representation av kvinnokroppen. McDonald menar att ambiguitet är associerat med 

språket, men att den i visuell konst är applicerad antingen som medveten eller omedveten 

strategi, av en slump eller av misstag i konstnärens sinne eller kropp, på sättet som konstnären 

är placerad som subjekt i verket, hos åskådaren, i det offentliga rummet eller privata sfären 

och i relationen mellan konsten och den historiska kontexten.41 Ambiguitet finns närvarande i 

framställningen av den (nakna) kvinnliga kroppen och kan också vara resultatet av en 

                                                           
35 Nead, s.63. 
36 Ibid, s.69. 
37 Ibid. 
38 Nead, s.69-70. 
39 Nead, s.9. 
40 McDonald, Helen. Erotic Ambiguities: The Female Nude in Art. New York: Routledge, 2001.  
41 McDonald 2001, s.14. 
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komplikation, en osäkerhet eller otydlighet.42 Ambiguitet ger rum för alternativa betydelser 

eller reaktioner inför samma ord eller verk,43 och förekommer ofta vara erotisk, vilket är 

något som kommit att komplicera feministisk konstkritik.44 McDonald lutar sig mot Neads 

ideologiska bakgrund, som bidragit till förståelsen av kvinnokroppen i representation. Enligt 

McDonalds undersökning skedde en omvändning i debatten och konstdiskursen på 1980-talet. 

Förändringen skedde i samband med de pro-sex feminister som motsatte sig anti-

pornografiska feminister, och samtidens popartister såsom Madonna som i sina framträdanden 

exponerade den kvinnliga kroppen och uppmanade till sexuell frigörelse. Vändningen har 

skapat möjligheter för konstnärer att tänka om kring the female nude i representation som 

något positivt där kvinnan kan uttrycka sina egna sexuella önskningar. 

McDonald menar att det främst var de poststrukturalistiska konstnärerna som på 

1980-talet ännu mer än konstnärerna på 70-talet, arbetade med dekonstruktion för att visa på 

ofullkomligheterna i den patriarkala strukturens bild av kvinnan i media. Bland dessa fanns 

metoder för att förhindra the male gaze.45 Dekonstruktion som kritisk och politisk metod 

avslöjar de negativa impulserna och maktstrukturerna som är skapta och dolda av idealet, men 

uppfattade alltid ambiguitet som negativ.46 Dessa konstnärer gav däremot inga förslag på 

positiva representationer och framställningar av kvinnokroppen, utan motsatte sig ofta body-

art och de konstnärer som tillämpade vaginal ikonologi. McDonald visar dock på att deras 

argument inte alltid är fullt övertygande, speciellt i samband med feminisering av sexualiteten 

representerad i bilder av kroppen som i allt större utsträckning förts ut bland folket inom 

reklambranschen de senaste tjugo åren.47 McDonald initierar även konstnärerns egna intention 

i konsten: 

I have argued that, if a positive direction for feminism is to be found in postmodern 

ambiguity, it is sometimes necessary to consider the artist’s intention, or the way 

ethical issues impinge on art. Such consideration entails acknowledgement that the 

critical representation of self-presentation in art is itself a performance that is 

orientated towards an ideal, and that this too produces ambiguity. [..]This 

exploration entailed [..] positive representations of the female body.48 

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid.  
44 McDonald 2001, s. 4.  
45 Ibid, s 17. 
46 Ibid, s. 15.  
47 McDonald 2001, s. 5.  
48 Ibid, s.123. 
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McDonald menar därmed att konstnärens representation av sig själv producerar viss 

ambiguitet i och med den problematik som finns i framställningen av kvinnan. Däremot, 

skapar denna framställning, som också är ett performance i sig, om den också är kritisk, en 

positiv ambiguitet. McDonald tar i större utsträckning hänsyn till konstnärernas egna 

intentioner i relation till konstverken.  

Trots att Pollock, som förespråkade dekonstruktion, kunde erkänna den feministiska 

innebörd som framförs genom feministiskt vaginalt bildspråk, ansågs det ändå vara alltför 

begränsat och farligt. Pollock uppfattade bildspråkets form och innehåll som det maskulina 

sättet att förminska kvinnan på där hon endast står som behållare för sin sexualiserade 

kropp.49 McDonald betonar den skada som Pollocks förhållningssätt bidrar till, och menar på 

att det framkallar samma form av förtryck som tidigare i konsthistorien dolt det kvinnliga 

könsorganet och avstått från en trovärdig representation av the female nude. Därmed liknar 

McDonald dekonstruktions-förespråkarna vid den tidigare vägran av den visuella 

representationen av kvinnlig sexualitet. Denna invändning av kvinnlig representation i form 

av vaginal ikonologi, förhindrar ett beaktande av hur den kvinnliga identiteten kan 

konstitueras på andra sätt förutom öppet sexuellt.50 Ambiguitet som uttrycks av 

kvinnokroppen i representation kan även framkalla abjektet.51  

Kritiker och studier så som Parker och Pollocks, Old Mistresses (1981), och Neads 

The Female Nude (1998) krävde bevis och belägg för tydliga politiska positioneringar i 

relation till konsten, dess frågor och ämnen. Dessa kritiker avfärdade även konstnärernas 

feministiska intentioner, och konst riktad mot ett positivt ideal.52 Ambiguiteten i konst som 

performance body-art och populärkulturella representationer av kvinnokroppen som de 

utförda av Madonna, testade relevansen av reglerna för den könsbaserade verksamheten.53  

Enligt Rebecca Schneider, som tolkat psykoanalytikern Luce Irigaray, har själva 

representationen av den kvinnliga kroppen inom det västerländska bildspråkets tradition inte i 

sig varit tecken för kvinnan, trots att hon ofta avbildats inom konsten, utan stått som symbol 

för den manliga åtrån.54 Irigaray fokuserar på kvinnan som en manlig produkt, där kvinnan i 

sig som produkt sedan själv konsumerar sig själv i sin subjektivitet.55 Kvinnan som produkt, 

                                                           
49 McDonald 2001, s.92. 
50 Ibid, s.92–93. 
51 Ibid, s.19. 
52 Ibid, s.99. 
53 McDonald, s.99. 
54 Schneider, Rebecca. The Explicit Body in Performance, New York: Routledge, 1997, s.5.  
55 Ibid, s. 198. 
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till för att konsumera blir kanske tydligast i mediala bilder så som reklambilder. Hon är 

således i representation både produkt och säljare. Kvinnan kan inte framställas som annat än 

som representation. Som kvinna kommer alltid de tecken och symboler som finns kring 

kvinnan att föregå henne, och hon kan inte undgå de historiska konsekvenserna av 

representation så länge hon representeras som kvinna.56  

…[woman] is to be the beautiful object of contemplation. While her body finds itself 

thus eroticized, and called to a double movement of exhibition and for chaste retreat 

in order to stimulate the drives of the ‘subject’, her sexual organ represents the horror 

of nothing to see. A defect in this systematics of representation and desire. A ‘hole’ 

in its scopophilic lens. It is already evident in Greek statuary that this nothing-to-see 

has to be excluded, rejected, from such a scene of representation. Woman’s genitals 

are simply absent, masked, sewn back up inside their ‘crack’.57 

Irigaray syftar här till Freuds psykoanalytiska teori om kastrationsrädslan; när pojken 

ser sin moders könsorgan känner han rädsla inför att se avsaknaden av fallos, och ser inte vad 

som faktiskt utgör vaginan och alla dess delar.58 Att gestalta och utforska de kvinnliga 

konstnärernas relation med sina kroppar inom performance innebär en mängd paradoxer och 

motsägelser, och den historiska och politiska pressen på kvinnor att anpassa sig efter ett 

kvinnligt ideal är väl dokumenterat. Som ett resultat av dessa påtryckningar, och effekten av 

kvinnokroppen som symbol för åtrå, har en särskild relation skapats mellan kvinnor och deras 

kroppar.59  

Centrala begrepp 

Mot bakgrund av den teoretiska genomgången kommer en del begrepp att användas. De 

centrala begrepp relevanta för föreliggande studie är vaginal iconology, the male gaze, den 

voyeuristiska blicken, nude och naked, female nude, the-come-on-look, to frame/framing och 

abjekt/abjektion. I följande redogör jag för de centrala begreppen för att bättre genomföra 

resonemang i analysen med hjälp av vald metod. 

                                                           
56 Schneider 1997, s.22 – 23. 
57 Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Ithaca: Cornell University Press, 1977, s.26.  
58 Chave, C. Anna. (2009) “Is this good for Vulva?” Female Genitalia in Contemporary Art” I The Visible 

Vagina. New York: Francis M. Naumann Fine Art, 2010, s.9. 
59 Ashby, Imogen. “The Mutant Woman: The Use and Abuse of the Female Body in Performance Art” I 

Contemporary Theatre Review, Vol 10, Part 3, s.39-51, I The Body in Performance. Patrick Campbell (red.), 

London: RoutledgeFalmer, 2000, s.41. 
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Vaginal ikonologi eller vaginal iconology kallas det bildspråk applicerat i konstverk 

av feministiska konstnärer i början av 1970-talet som avbildar det kvinnliga könsorganet.60 

För att hedra kvinnan, glorifierar den feministiska konsten hennes könsorgan. Mycket av 

denna konst har kategoriserats som erotisk när den i själva verket inte är av denna sort. ”It is 

designed to arouse women, but not sexually”.61 Vaginal iconology avbildar könsorganet som 

starka ikoner, och är radikal i sin kritik mot patriarkatet. Genom psykologi angrips manlig 

supremati och psykoanalytiska teorier om fallosen som överlägsen, en freudiansk tanke om 

kvinnans penis-avund, det kvinnliga könsorganet och föreställningar om sistnämnda som 

mystisk och okänd.62   

Filmkritikern Laura Mulvey myntar 1975 begreppet the male gaze i sin essä ”Visual 

Pleasure and Narrative Cinema”. Hennes feministiska filmteori synliggör hur filmer 

struktureras utifrån ett manligt perspektiv, som i sin tur har sin utgångspunkt i de patriarkala 

konventionerna i samhället. Mulvey menar att blickarna från personen bakom kameran, 

karaktärerna i filmen och åskådarna ser kvinnan utifrån den manliga, heterosexuella 

betraktaren.63 Könsskillnaderna och den sexuella skillnaden visas även i ”the structuring of 

pleasure”.64 Detta begrepp ökar förståelsen för blicksapparaten i representation och 

framställning av kvinnan i samtliga performanceverk. Den voyeuristiska blicken innebär ett 

lustfyllt betraktande av någon som är ovetande om att denne blir betraktad. Den som betraktar 

har visuell makt över personen som blir betraktad.65 The nude är kopplat till kvinnokroppens 

passivitet och är ofta voyeuristiskt betraktad.66 

The-come-on-look kallas den aktiva blicken, en benämning av filmvetaren Annette 

Kuhn, där subjektet/objektet inbjuder betraktaren att titta på. Genom denna blick kan en 

relation etableras till den avbildade.67 Denna typ av blick kan förstärkas genom kroppsspråk, 

bland annat kan särade ben skapa en sexuellt laddad pose, och då tolkas som en sexuellt 

                                                           
60 Rose, Barbara. Vaginal Iconology (1974) I Feminism-Art-Theory: An Anthology 1968-2000, Hilary Robinson 

(red.), 2001, s. 541.  
61 Ibid, s. 576. 
62 Ibid.  
63 Eriksson, Yvonne, och Göthlund, Anette. Möten med bilder – Att tolka visuella uttryck. Lund: Studentlitteratur 

AB, 2012, s. 196. 
64 Tickner, Lisa. “Sexuality and/in Representation: Five British Artists” (1985) I Difference, Kate Linker (red.). 

London: ICA, s.19-30 I Feminism-Art-Theory: An Anthology 1968-2000, Hilary Robinson (red.), 2001, s.461.   
65 Eriksson och Göthlund 2012, s. 78.  
66 Ibid, s. 140.  
67 Ibid, s. 68. 
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laddad invitation. De enskilda tecknen måste relateras till bildens helhet, i detta fall 

performanceverken, för att kunna tolka kvinnornas aktiviteter.68 

Kenneth Clark använder sig av begreppen naked och nude som beskrivs i The Nude: 

A Study of Ideal Art (1956). Förstnämnda begrepp (naked) betecknar framställningen av en 

verklig kropp och det sistnämnda en idealkroppen som framställs inom konsten (nude), en 

kropp som är naken men klädd i kultur.69 Denna skillnad av de olika framställningarna har 

blivit en utgångspunkt för diskursen om den nakna, kvinnliga kroppen.70 Clark värderar the 

nude över the naked. Måleriet var manligt, och the nude blev därmed också the female nude, 

där kvinnan kan ses som konstens ämne och mannens musa. Detta var ett sätt att transformera 

kvinnan till en behärskad kultur. I konst och populärkultur har kvinnan varit det huvudsakliga 

ämnet.71 The female nude är ett återkommande tema inom konsten som ”på flera vis pekar på 

ett behov av att kontrollera kvinnan och kvinnokroppen”.72 

Föregående begrepp har fungerat som ett sätt att rama in kvinnan, engelskans to 

frame eller framing, där gränser dras kring den mänskliga kroppen och insida och utsida 

avgränsas från varandra. Representationer av kvinnokroppen, the female nude, kan betraktas 

som en strävan efter att kontrollera en kropp som är skrämmande.73 Det handlar om 

psykologiska avgränsningar för att kontrollera och upprätthålla existerande gränser mellan 

bland annat natur/kultur, vi/dem.74 Framing innebär att reglera kvinnokroppen inom konstens 

och estetikens praktiker och konventioner.75 

Abjekt är ett begrepp som beskrivs i Julia Kristevas Power of Horrors (1980), där 

Kristevas utgångspunkt innefattar både kritik och komplettering av Freuds och Lacans 

psykoanalytiska syn på individens uppkomst. Kristeva menar att den primära narcissismens 

fas var den viktigaste för en individ.76 Här tar subjektiviteten sin början: ett narcissistiskt jag 

som slits mellan en idealisering av en inbillad fadersgestalt och ett bortstötande och avsky 

inför ett moderligt element.77 På detta stadium är barnet varken är ett objekt eller ett subjekt 

                                                           
68 Se Eriksson och Göthlund, s.68. 
69 Ibid, s. 140. 
70 McDonald 2001, s.7.  
71 Firestone, Shulamith. “Male Culture” (1970) I The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, 

London: The Women’s Press, 1979, s. 148-60.  
72 Eriksson och Göthlund, s. 139.  
73 Ibid. 
74 Ibid.  
75 Eriksson och Göthlund, s.139. 
76 Witt-Brattström, Ebba, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva I Kvinnolitteraturforskning, 

Nr 2–3, 1984, s.50. 
77 Witt-Brattström, s.50.  
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utan ett abjekt och abjektion infinner sig före barnets möjlighet att konstituera sig som subjekt 

och andra som objekt.78 Barnet stöter ifrån modern och känner avsky för att skydda sig mot 

tomhetskänslan av att inte längre vara en del av moderns kropp.79 Subjektiviteten föds genom 

bortstötning av modern. Detta resulterar i en avsky mot barnet självt, för att denne inte ännu 

kan skilja på sig själv och mammans kropp. Abjektion är en tvetydig känsla, blandad av 

skräck och förtjusning, äckel och lust, och yttrar sig inför det som hotar de gränser som jaget 

satt upp. Det är ofta inför sådant som är en del av kroppen men på samma gång inte är det så 

som mensblod och avföring.80 Enligt Kristeva kan kvinnans mångtydighet i representation 

framkalla abjektet.81  

Metod 

I detta avsnitt beskrivs den valda metoden för undersökningen. Först redogör avsnittet för en 

beskrivning av semiotik som konstvetenskaplig metod, och information kring dess bakgrund. 

Därefter beskrivs metodens huvudbegrepp: denotation och konnotation, och dess 

användningsområden. Slutligen redogörs för bildsemiotiken som metod, och relevans för 

denna studie, samt hur den kommer att appliceras i analysen av performanceverken. 

Semiotikens teori om betydelseproduktion och dess bildsemiotiska teckentolkande 

metod är användbar för att undersöka de tre verken i föreliggande uppsats, för att studera dess 

semiotik och kommunikation. Metoden är användbar i relation till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt som tar avstamp från olika tidsperioder. Genom läran om tecken och hur dessa 

tecken ges betydelse kan vi förstå bilders funktion och användning.82 Bilddokumentationen av 

performanceverken kommunicerar via tecken och/eller de olika artefakterna.83  

Semiotiken 

Läran om semiotik grundar sig på tanken om ett system av tecken som i sin tur skapar mening 

i en kontext.84 Metoden är interdisciplinär, och utgör ett brett fält där ett flertal forskare 

bidragit till dess utveckling. Lingvisten Ferdinand de Saussure har skapat en av de mest 

                                                           
78 Widerberg, ”Karin. Abjektion — könets och samhällets drivkraft” I Kvinnovetenskaplig Tidskrift,1990 s.66. 
79 Ibid.  
80 Brattström, Ebba Witt. ”Den främmande kvinnan — presentation av Julia Kristeva” I Kvinnovetenskaplig 

Tidskrift, s.49. 
81 Ibid, s.19. 
82 Eriksson och Göthlund 2012, s.24. 
83 Ibid, s.41–42. 
84 Hatt, Michael, och Klonk, Charlotte. Art History: A critical introduction to its methods. Manchester: 

Manchester University Press, 2006, s. 200.  
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inflytelserika modellerna.85 Roland Barthes (1977) systematiska modell bygger på en 

föreställning om två ”ordningar av beteckning”, där den ena är denotation och den andra 

konnotation. I boken Bildens retorik (1964) introducerar han den semiotiska bildanalysen, där 

bilden analyseras i två steg. Barthes menar att alla bilder är mångtydiga och att varje bild har 

flera typer av innehåll. Betraktaren kan i sin tur välja ut vissa av dessa betydelser och 

försumma andra.86  

Denotation och konnotation 

Denotationen, beteckning av den första ordningen, avser ett teckens evidenta betydelse. Det är 

den första och direkta innebörden av ett tecken, och i analysavsnittet kommer varje utvalda 

bilddokumentation av performanceverkens denotativa nivå att beskrivas. Konnotationen 

däremot, den andra ordningen av beteckningen, är termen som beskriver samspelet mellan 

tecknet och användarens uppfattning, känslor och värderingar i dennes kultur.87 

Konnotationen kan liknas vid den mänskliga delen av processen medan denotationen kan 

beskrivas som den mekaniska delen.88 Ett exempel för att demonstrera innebörden av dessa 

två begrepp är att likna denotation vid ett fotografi av en gata, fotograferad i olika ljus, filter 

och effekter men som har samma betydelse: ordet ”gata” som en väg i en stad omringad av 

byggnader. Konnotationen däremot skulle vara just den mänskliga delen i processen; urvalet 

av vad som ska finnas med i bilden och hur det ska fotograferas, vilket innebär ett samspel 

mellan tecknet och användarens uppfattningar, erfarenheter och känslor som finns i 

användarens kultur.89  

I bildanalysen undersöks tecknens betydelse i förhållande till den större kontexten, 

till exempel i relation till de teoretiska utgångspunkterna och deras förhållande till sin samtid 

och verkens kontext. Konnotation är specifikt för en viss kultur och existerar på subjektiv 

nivå. Därmed är det lätt att tolka dessa konnotativa värden och göra tolkningar i det 

denotativa steget, vilket den semiotiska metoden vill förhindra användaren att göra. 

Semiotiska tecken som kommer att undersökas i analysen är subjektens kläder, könsorgan, 

blick och platsen för performanceverkens utspelande, eller bildernas plats och vad som syns i 

bildrummet. Dessa kommer att bygga på uppsatsens teoretiska begrepp. Konnotationer är inte 

att likställa med associationer, då förstnämnda är kulturellt kodifierade och etablerade, och det 

                                                           
85 Ibid, s. 201. 
86 Barthes, Roland. Bildens retorik. Stockholm: Faethon, 1964. 
87 Fiske, John. Kommunikationsteorier: En introduktion. Borås: Centraltryckeriet AB, 1990, s. 117–118.   
88 Barthes, Roland. Image-Music-Text. London: Fontana, 1977. 
89 Fiske 1990, s. 118. 
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andra är subjektiva åsikter och tankar.90 Barthes redogör även för ett annat sätt som 

beteckning av andra graden kan ske; det symboliska.91 En symbol är ett föremål som genom 

konvention och användning kan stå för något annat än vad det egentligen är, precis som att en 

Rolls-Roys kan vara en symbol för välstånd eller vapnet i EXPORs bild en symbol för makt.92  

Metoden är ett användbart redskap för att förstå hur performanceverken påverkar och 

samverkar med betraktaren. De tecken som finns i bilddokumentationerna och de relaterade 

bildverken, kommer att identifieras, analyseras självständigt och tillsammans. De olika 

tecknens innebörd beskrivs även i relation till verkens kontext. Konstnären kan inte själv ha 

full kontroll över hur budskapet kommer att mottagas av betraktaren, där dennes erfarenheter 

och tidigare föreställningar kommer att påverka betraktarens tolkning av verket.93 Genom att 

använda Barthes metod och terminologi kan vi förstå hur bildens tecken skapar mening, 

betydelsen av dem och den större kontext som möjliggör mening. Studieobjekten kommer att 

analyseras på denotativ och konnotativ nivå, för att först beskriva bilderna och konstnärernas 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och utseende. Därefter kan analysen på konnotativ nivå skapa 

förståelse för uttryckens mening i förhållande till teori och kulturell kontext. Med denna 

metod kan vi förstå EXPORTs, Schneemanns och Wilkes konstnärliga diskurs genom att läsa 

in symbolik och socio-kulturella yttringar. Bilden och konsten bär med sig många 

kommunikativa dimensioner, och i varje historisk tid har den en egen sociokulturell 

funktion.94  

Göran Sonesson riktar i sin bok Bildbetydelser – inledning till bildsemiotiken som 

vetenskap (1992) kritik mot Barthes semiotiska metod. Han menar att Barthes uppfattar 

denotationen som en objektiv och allmänmänsklig betydelse, och konnotationen som 

subjektiv för en kultur. Enligt Sonesson finns det inte någon ”objektiv procedur för att 

upprätthålla någon gräns mellan två sådana skikt.”95 Kritiken menar att Barthes fokuserar för 

mycket på den avbildade världen än bilden i sig. Trots detta lämpar sig metoden för 

föreliggande uppsats. Den ger förståelse av de olika teorierna som uppkommit i olika 

tidsperioder, vilket kan komma att påverka verkens konnotationer. Semiotiken tar hänsyn till 
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alla former av meningsbärande tecken som både bild, text och ljud.96 Däremot kommer tecken 

som ljud inte att analyseras i föreliggande undersökning.  

Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller en överblick över performancekonstens historia, body-art och dess 

relation till andra vågens feminism under 1960- och 70-talets. Den feministiska konsten 

genomsyras av en politisk medvetenhet om de olika sociala ställningar som kvinnan haft och 

har i samhället, och det finns en önskan att motarbeta- och upplysa om det kvinnliga 

förtrycket. Ett inslag i den feministiska konsten har varit att uppmärksamma de politiska och 

ideologiska krafterna inom den kulturella produktionen, och att undersöka representationen av 

kvinnan i konsten såväl som i populärkulturen.97 Konstformerna performance- och body-art 

har varit nödvändiga för att utmana konsten som autonom aktivitet. Feministiska konstnärer 

förmedlade personliga erfarenheter och upplevelser genom performancekonst för att utmana 

de rådande sociala och politiska könsnormerna.98 

Performancekonst 

Vikten av performance som konstform kan förklaras enligt följande: ”Performance explicitly 

manifests the interactive processes that are operative in the formation and shaping of society, 

and artists working in this medium exhibit the body as the vital social and political 

interface.”99 Performancekonsten manifesterar därmed de komplexa processer som samspelar 

i formandet av samhället. Konstnärerna uppvisar kroppen som livsnödvändigt medel, eller 

mötesplats, där sociala och politiska skeenden avspeglas. Performancekonstnärer utmanar den 

konventionella estetiken och det som stått som objekt och subjekt i konsten genom att 

använda sina kroppar som medium för att kommunicera och förmedla olika budskap.100 

Performancekonstens historia sträcker sig från konstriktningar inom avant-gardet och 

har rötter i Dadaism, Futurism och Surrealism. Det konstnärliga händelseförloppet, eller också 

konstnärens egna kropp, låg i fokus. Kroppens delaktighet i konsten hyllades av konstvärlden 

i samband med Jackson Pollocks action-paintings på 1950-talets.101 Strax därpå 

uppmärksammades Happenings; en sorts experimentella föreställningar. Happening blev en 
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etablerad konstform och framfördes främst av Pop-konstnärer i New York. Konstformen kom 

framåt 60-talet att influera europeiska konstnärer.102 De avant-gard rörelser som varit 

betydande för performancekonstens utveckling har varit Wieneraktionisterna, vilka fick sitt 

uppsving under mitten på 60-talet, och konstnärsgruppen Fluxus, som ansågs vara en 

förnyelse av Dadaism och främst var verksamma senare hälften av 1960-talet.103 Aktiva 

kvinnor inom aktivism och Happenings utgjorde en minoritet, men nästan hälften av de 

performances som ägde rum på 1970-talet utfördes av kvinnor. Performance som konstform 

var mer tillgängligt för kvinnor, eftersom som den saknade konventioner och traditioner.104 

Performancekonsten har även betraktats som den mest kraftfulla motståndsrörelsen till 

kapitalismen inom den visuella konsten från 50-talet och genom hela 70-talet.105 

Body-art 

Konstnärer inom performace- och body-art ställer ofta dessa verkliga kroppar mot den 

symbolik som präglar dem, och de socio-kulturella föreställningar som kretsar kring 

relationen mellan subjekt och objekt.106 

A mass of orifices and appendages, details and tactile surfaces, the explicit body in 

representation is foremost a site of social markings, physical parts and gestural 

signatures of gender, race, class, age sexuality – all of which bear ghosts of 

historical meaning, markings delineating social hierarchies of privilege and 

disprivilege.107  

Rebecca Schneider beskriver kroppen som uttrycklig och bärande av historiska 

meningar, men också som projiceringsyta av sociala normer och koder i sin representation. 

Body-art fick sitt fäste på 1960-talet och utforskar genom kritiska undersökningar historiska 

tankar och koncept kring kön, sexualitet, klass och etnicitet. Man försöker att exponera 

strukturer i det kapitalistiska samhället kopplade till dessa ämnen. Inom body-art ställs ofta 

samhällets sociala binäriteter till svars för att undersöka hur dessa fundamentala distinktioner 

påverkar samhället. Dessa motsatspar är väl etablerade i det västerländska samhället och 

inkluderar begrepp som man/kvinna, vit/svart, civiliserad/primitiv och konst/porr. Det är 

nödvändigt att ifrågasätta motsatspar för att förstå vad de upprätthåller samt vad de 
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exkluderar.108 Body-art undersöker också socio-kulturella uppfattningar om tabubelagda 

ämnen: frågor väcks om vem som får göra vad.109  

The Personal is Political 

I slutet av 1960-talet bröt en våg av aktivism fram som kallades för” Womens Liberation 

Movement” eller kvinnorörelsen, och har även kallats för ”andra vågens feminism” för att den 

kom efter aktivistkampanjerna som ägde rum på 1800-talet för att få kvinnlig rösträtt. Den var 

en reaktion på att de politiska och ekonomiska reformer som realiserades under 1800-talet inte 

förändrade de djupliggande strukturerna som strukturerar könsuppdelningen.110 Under 1960- 

och 70-talet kombinerade kvinnliga konstnärer sin konstnärliga verksamhet med feministisk 

aktivism.111 ”Drawing on the civil rights movement for examples of positive empowerment, 

women’s performances emphasized the concept of” the personal is political”.112 De 

konstnärer som var en del av andra vågens feminism under efterkrigstiden strävar efter att 

göra det personliga politiskt,113 och under 1970-talet flöt gränserna samman mellan de socialt 

definierade marginaler som separerade konstnär och kvinna, subjekt och objekt.114 

Feministiska performancekonstnärer utmanade gränser som tidigare separerat kvinnlig 

sexualitet från konstnärlig auktoritet.115 Man införde autobiografiska element i 

performancekonst under 1970-talet för att dela personliga upplevelser, och detta skapade en 

speciell medkänsla och relation mellan konstnär och deltagare/publik.116 Den nakna och 

kvinnliga kroppen blev en bokstavlig och metaforisk plats för kvinnors enande inom 

performancekonst.117 Den feministiska performancekonsten inbegriper okonventionella 

ämnen och diskurser som tidigare stått utanför det som ansetts vara ”äkta” konst.  De 

kvinnliga konstnärerna använde performance- och body-art som medium för att belysa och 
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dra uppmärksamhet till kvinnors problem som våldtäkt, våld i hemmet och annat våld skapat 

av patriarkatet.118 

Analys 

I analyskapitlet kommer jag inledningsvis att ge en bakgrund till respektive verk. Därefter 

analyseras verken på denotativ- och konnotativ nivå, och följs därefter av en slutdiskussion 

som kommer att jämföra verken sinsemellan och redogöra för resultatet. Avslutningsvis följer 

en kort sammanfattning. Diskussionen är inte homogen mellan teoretiker, och inte heller med 

konstnärernas egna intentioner. Den kvinnliga kroppen och dess olika funktioner i verken 

utgör undersökningens centrala punkt.   

VALIE EXPORT och Action Pants: Genital Panic 

VALIE EXPORT föddes under andra världskriget år 1940 i Linz och flyttade till Wien vid 

20-års åldern. EXPORT har förutom som aktiv konstnär, arbetat som modell, filmredigerare 

och filmassistent.119 Hon ägnade sig åt konstmedier såsom fotografi, film och utvidgad 

film.120 Utvidgad film kallas det arbete som undersöker film som material och process, vilket 

är nära relaterat till performancekonst och happenings.121 EXPORTS konstnärskap har sin 

början i avant-gardets experimentella verksamhet på 1960-talet, och Wieneraktionisterna kom 

att påverka EXPORTs konstnärliga arbete. Deras idéer är synliga främst i hennes tidiga body-

art, så som den utvidgade filmen Action Pants: Genital Panic (Aktionshose: Genitalpanik).  

Det var EXPORTs förkärlek för människokroppen som huvudmaterial i sina verk, 

och hennes benägenhet att konfrontera sociala, sexuella och kulturella tabun som kopplade 

henne till wieneraktionismen. Wieneraktionisternas tillämpning av den kvinnliga kroppen var 

däremot förlegad på så sätt att de använde, skymfade och objektifierade kvinnliga kroppar. 

Det som skiljde EXPORTs verk från deras var hennes användande av kvinnokroppen som 

aktivt subjekt och tillskrivna dominerande roller.122 I sina performanceverk, även kallade 

“street actions”, och videoverk under 60-talet undersöker hon kroppen som meningsbärare 
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och medium för kommunikation.123 EXPORTs performancekonst är till viss del påverkad av 

aktionskonst men menar själv att hennes performanceverk representerar feministisk 

aktionism, där EXPORT vill omvandla kvinnan som objektet som är skapat av den manliga 

historien, till ett självständig subjekt och kreatör.124 

Verket Action Pants: Genital Panic genomfördes två gånger den 22a april i München 

1969. Genital Panic dokumenterades aldrig med video, däremot lät hon sig porträtteras några 

månader efter att verket ägt rum, i sina ”action pants” vilka skapades 1968, och kommer att 

beskrivas under avsnittet ”Denotativ nivå”.125 Dessa fotografierna kan däremot förstås som ett 

eget oeuvre i relation till performanceverket, men bör inte uppfattas som en dokumentation av 

det. Sedan 1969 har sju olika versioner av från fotograferingen cirkulerat runt. I vissa av 

bilderna är hon barfota sittandes på en bänk, i andra har hon klackskor på sig där hon sitter på 

en träpall, och i en del versioner befinner hon sig utomhus, och i andra inomhus vilka 

fotografen Peter Hassmann fotograferat. Det är från en av dessa bilder, fotograferad av 

Hassmann året därpå, tillsammans med skriftliga beskrivningar av performanceverket som 

denna studie främst kommer att utgå ifrån. EXPORT lät trycka bilden i flera upplagor som 

sedan delades ut i offentliga rum och spreds på gatorna.126   

Genital Panic är ett mytomspunnet verk. I en intervju med Ruth Askey från 1981 ska 

VALIE EXPORT ha berättat hur hon under performanceverket gick nedåt längs med varje rad 

i en sexbiograf, med ett gevär pekandes på människorna sittandes i stolsraderna. Hon 

beskriver hur detta var ett sätt för åskådarna att komma i kontakt med en erotisk symbol 

utanför filmkontexten som i detta fall var hennes blottade kön.127 Däremot avfärdar Wentrack 

denna redogörelse av händelsen som falsk, och menar på att EXPORT i själva verket besökte 

en konstfilmsbiograf, Augusta Lichtspiele-biografen, där hon rörde sig i biografens gångar 

och konfronterade åskådarna med sitt könsorgan och könshår men utan ett vapen. Enligt 

konstnären ska hon ha sagt “what is on the screen, now you have in reality. This is an open 

cinema.”128  
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Actionpants: Genital Panic: Denotativ nivå 

Fotografiet Actionpants: Genital Panic (1969), fotograferat av Peter Hassmann129, är svartvitt 

visar konstnären VALIE EXPORT sittandes på en större bänk, där rygg- och armstöd tycks 

vara av vitmålad sten och sätet tillverkat av träbrädor. EXPORT sitter med ryggen lutandes 

mot det ljusa ryggstödet i sten. Bänken förefaller vara placerad framför en husvägg, också den 

av trä. Uppe till högra hörnet skymtar en del av ett fönster med vita fönsterkarmar. Till 

vänster i bildrummet anas några blad och grenar, vars skugga visar sig på husväggen. Marken 

är täckt av vita fläckar, möjligtvis ljusa stenar eller grus, och annat smått som kvistar.  

EXPORT är iklädd en svart skinnjacka som glänser i ljusets sken, den är knäppt och 

avslöjar blanka silverknappar, bortsett från den som högst upp ser ut att vara uppknäppt och 

visar hennes hals. Hon bär ett par mörka jeans, där byxgrenen är bortklippt i formen av en 

triangel som blottar hennes könsorgan. EXPORTs exponerade genitalier är täckt av mörkt 

könshår, bortsett från det parti närmast jackan. De olika versionerna av fotografiet, som nämnt 

tidigare, föreställer alla EXPORT med samma rufsiga och yviga mörka hår, iklädd sina 

”action pants”: de svarta byxorna med bortklippt gren, jackan och med en silverkedja på 

vänster handled från betraktarens sida sedd, här sittandes utomhus. I händerna håller hon ett 

svart maskingevär, riktat snett till höger ut ur bildrummet.130 EXPORT blickar stadigt rakt 

fram, mot betraktaren. Runt konstnärens ögon syns svarta skuggor, och hennes ansiktsuttryck 

är allvarligt och spänt. EXPORTs jacka och gevärets svarta färg skymmer konturen av vapnet 

som inte är så synligt. Benen är särade, och avslöjar den bortklippta byxgrenen där hennes 

könsorgan med det mörka könshåret blir synligt. Kroppshållningen är rak, och kroppsspråket 

öppet med det breda avståndet mellan ben och fötter, och stängt på samma gång, med hennes 

armar tätt emot kroppen och händerna centrerade på vapnet. På bilden där hon fotograferats 

utomhus är EXPORT barfota och hennes fötter är smutsiga. Hennes mörka hår är tjockt, 

yvigt, står rakt upp och åt sidorna, samtidigt som det ramar in det bleka ansiktet.  

Actionpants: Genital Panic: Konnotativ nivå 

EXPORTs verk kan ses som en aggressiv form av realism.131 Hon använder ett kroppsinriktat 

bildspråk. Hennes ansiktsuttryck vittnar om en hårdhet och ilska, som förstärks i närvaro av 

geväret i hennes hårda grepp. Det är som att konstnären snart ska rikta vapnet mot kameran 

och betraktaren. Vapnet och det synliga skrevet väcker frågor kring den kvinnliga utsattheten 
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som kvinnor generellt upplever i större utsträckning än män. EXPORT belyser därmed 

vulvans komplexitet som är relaterad till dels njutning, men också till smärta och rädsla. Detta 

kan förstås i och med att det kvinnliga könsorganet, kvinnan, sedan urminnes tider fallit offer 

för våld, men konnoterar också effekterna av barnafödande och andra gynekologiska 

besvär.132 EXPORTs särade ben, det öppna kroppsspråket, kan med det nakna könsorganet, i 

andra sammanhang uppfatta som en sexuell invit. I Genital Panic, däremot, vill EXPORT 

med sitt performance i biografen iklädd sina actionpants kommunicera det motsatta, och 

konfrontera den manliga blicken och publiken med en ”verklig” kvinna.133 EXPORTs 

relaterade bildverk, därmed representerande bilden av denna ”verkliga” kvinna, är enligt 

Pollock omöjligt eftersom att alla bilder av kvinnan är re-presenterade och med olika 

konstruerade innebörder.134  

EXPORTs spända armar invid kroppen, med det vinklade vapnet, bidrar till en 

känsla av att hon vill skydda sig själv, sin kropp och sitt könsorgan. Det existerar en 

ambiguitet i verket och bilden, som kan förstås genom detta mångtydiga kroppsspråk. Denna 

ambiguitet, hävdar McDonald är närvarande i samband med den kvinnliga kroppen i 

konsten135, och därför möjliggör uppfattningen om bilden med sexuella konnotationer.136 

EXPORTs mörka könshår i samband med hennes ostyriga frisyr, och smutsen i ansiktet 

skapar konnotationer till ett ovårdade utseende, och som ociviliserad kvinna. EXPORT 

representeras varken med come-hither-glances eller med sexuella attribut, vilket Lippard 

menar kan utnyttjas av män för sexuell upphetsning.137 Ytterligare viktiga konnotationer som 

tillkommer med EXPORTs performanceverk är tankar kring den rebelliska kvinnan, som 

förstärks av hennes utseende och befästs med sitt vapen som associerar till manliga intressen 

och manlig macho-kultur.138 Maskingeväret förknippas ofta med tecken för manlighet och 

som fallisk symbol inom den västerländska kulturen.139 EXPORTs exponerade könsorgan 

synliggör dessa delar som tidigare varit censurerade inom den konsthistoriska traditionen och 

hennes kön blir en hotfull symbol.140 Parker och Pollock menade att den vaginal ikonologi 

eller vaginala bilder, endast förevigar bilden av kvinnans kropp som behållare för hennes 
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sexualitet och att hennes könsorgan får stå som symbol för kvinnans sexualitet.141 Pollocks 

förespråkande av dekonstruktion kan på ett sätt relateras till EXPORTs verk som aggressivt 

och aktivt möter den manliga och voyeuristiska blicken. EXPORT dekonstruerar the male 

gaze, och genom ett inkorporerande av vaginal ikonologi påvisar hon de förtryck som 

existerar mot kvinnan.142 Med sitt starka ansiktsuttryck, maskingevär och tilltufsade yttre 

påvisar också det kvinnliga könsorganet en möjlig sårbarhet och som behållare för naturen, 

fruktbarheten och modern, men främst ett hot mot fallosens dominerande ställning. Det 

manliga könsorganet och det fysiska innehavandet av den representerar makt för männen, 

vilket EXPORT hotar i sitt performanceverk.143 Hon bryter med traditionen av att neka det 

kvinnliga könsorganet i representation, vilken Irigaray förklarar med den manliga 

kastrationsrädslan av fallos.144 Här visas vaginan uttryckligt. Det kvinnliga könsorganets 

sårbarhet kontrasteras med geväret, där även ett vapens skjutande, genomträngande kulor 

jämföras med penetrering.145 I den samtida kontexten och tidpunkten för andra vågens 

feminism i Europa och USA, kan EXPORTs egna intention tolkas in i en vilja att bryta med 

den manliga blicksapparaten, det anonyma betraktandet och objektifierande av kvinnor inom 

pornografin på ett aggressivt sätt. EXPORT bryter ner den publika och privata sfären inom 

sitt performanceverk. Genom följande citat kan man närmare begripa de två utmaningarna i 

hennes verk: 

Yet, the work of Schneemann and EXPORT in the 1960s does more than 

awaken a pride or arouse women politically. They challenged systems of 

representation in art that privileged the male scopophilic perspective on 

women’s bodies and sexual pleasures and provided models of intervention for 

artists coming of age in the 1970s.146 

Konnotationerna som Genital Panic skapar är våld och manlighet i starka kontraster till en 

konstruerad kvinnlighet. Konstnärens egen intention var att dekonstruera den manliga 

blicksapparaten, bemöta och problematisera voyeurismen, som innefattar det anonyma 

betraktandet inom pornografi.147 Detta voyeuristiska seendet synliggörs med den aktiva 

blicken i bildverket där hon utmanar och returnerar den manliga och objektifierande blicken. 
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EXPORT representerar sig själv som stark och aktiv karaktär, där hon bryter mot normer och 

förväntningar om vad den kvinnliga kroppen kan åstadkomma. EXPORTs blottandet av 

könsorganet, kan bidra med negativa konnotationer där genitalierna, enligt Pollock, 

representerar en del som får stå för det hela, det vill säga kvinnan.148 EXPORT lyckas i sitt 

verk ifrågasätta representationen av kvinnokroppen, men också betraktandet av den. Enligt 

Nead styrs modellen av bildens konventioner149, vilket innebär att verket möjligtvis haft en 

annan effekt på betraktarna under det faktiska performanceverket, i jämförelse med de 

bildverk som skapats och spridits. EXPORT undersöker vad det innebär att ta in verkligheten 

till den filmiska miljön präglad av den annars dolda och anonyma blicken. VALIE EXPORT 

har i sitt verk ett feministiskt insisterande av kontroll över den kvinnliga och egna kroppen 

och motsättning av den kommersiella filmen där kvinnokroppens förbjudna delar framställs 

såsom kvinnans bröst och genitalier.150  

Carolee Schneemann och Interior Scroll 

Carolee Schneemann är en multimediekonstnär och föddes 1939 i USA. Hon är betraktad som 

föregångare till body-art och hennes feministiska konstverk behandlar ämnen som rör sociala 

tabun, identitet och könspolitik.151 Schneemann är utbildad till konstnär men blev snabbt 

involverad i Happenings i New York och Fluxus-rörelsen.152 Hon började utforska 

människokroppens bundenhet till sociokulturella betydelser och kvinnokroppens status som 

objekt och de gränser som detta medförde. Hon var en av de första att inkorporera 

konstnärens egna kropp som visuellt medium.153 Schneemann beskrev att hon genom sina 

verk vill få kontakt med sin livmoder och sin vagina, som enligt henne är källor av primär 

kunskap.154 Schneemanns kropp var fokus i en stor del av hennes konst där hennes sexualitet 

var en del av hennes kreativa skapande. För detta blev hon ofta, inom konstvärlden, avfärdad 

som narcissistisk och självupptagen.  

Carolee Schneemann utförde sitt performanceverk Interior Scroll första gången i 

augusti 1975 på utställningen Women here and Now i East Hamptons, New York, och andra 
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gången 1977 på Telluride Film Festival i Colorado i september. Analysen utgår ifrån 

bilddokumentation och textdokumentation av verken där bilder är tagna av fotografen 

Anthony McCall. Fotografierna användes sedan för att skapa ett print som konstnären 

publicerade och producerades i tre upplagor. Schneemann täckte sedan bilderna med 

rödbetsjuice, urin och kaffe.155  

Interior Scroll: Denotativ nivå 

Med väntande åskådare närmade sig Schneemann ett långt bord som var upplyst av två 

strålkastare inne i galleriet i East Hamptons. Schneemann har mörkt, slarvigt uppsatt hår och 

är klädd i- och bärandes lakan i famnen. Hon klädde sedan av sig, virade in sig i lakanen och 

ställde sig framför publiken på bordet, bortsett från ett förkläde hon behöll på sig.156 

Schneemann sade sedan till publiken att hon skulle läsa från sin bok; Cezanne, She Was a 

Great Painter (1976), och började med mörk färg att måla streck på sin kropp.157 Dessa streck 

målades på vilka på bilden är mest synliga på mage, armar och knän och kontrasteras mot 

henne ljusa hud. På den denotativa nivån kan vi även beskriva hennes hållning; hon står med 

ben och fötter stadigt och brett isär. Med boken i sin ena hand poserade hon i olika poser, som 

en levande modell.158 Schneemann tog efter att hon målat dessa streck på sin kropp och 

poserat som en levande modell, av sig förklädet och drog ut en pappersremsa från sin vagina. 

Samtidigt som hon drog ut pappersremsan läste hon upp vad som stod på den. Det svartvita 

fotografiet som denna studie utgått ifrån visar konstnären på bordet som drar ut 

pappersremsan, ”the interior scroll”. När hon avlägsnar pappersremsan från vaginan med 

höger handen på en av bilderna, har hon den vänstra armen riktad utsträckt rakt bakom sig och 

blickar framåt med en lätt vridning på nacken. På den andra bilden där Schneemann läser 

texten från pappersremsan har blicken flyttats en bit nedåt i höjd med remsan som hon håller 

upp lite lägre än i axelhöjd. Texten på remsan berättar om ett möte med en ”strukturalistisk 

filmmakare”, som hon beskriver som en ”happy structural film-maker”, där konstnären sätter 

de kvinnligt associerade egenskaperna som intuition och kroppsliga processer mot 

traditionella manliga föreställningar som ordning och rationalitet, tagen ur en av 

Schneemanns filmer från 1973, Kitch’s Last Meal.159 En del av texten bestod av detta:” I met 

                                                           
155 Manchester, Elizabeth. (2003), Carolee Schneemann, Interior Scroll 1975, TATE, November. Hämtad från 
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a happy man, /a structuarlist filmmaker…he said we are fond of you / you are charming / but 

don’t ask us / to look at your films /… we cannot look at / the personal clutter / the 

persistence of feelings / the handtouch sensibility”.160 Schneemanns egna tankar om Interior 

Scroll, och vaginans betydelse och vikt kan förstås genom hennes egna formulering i följande 

text: 

[..]Interior Scroll was a culmination of Schneemann’s thinking about ‘vulvic 

space’.161 [..] I thought of the vagina in many ways – physically, conceptually: as a 

sculptural form, an architectural referent, the source of sacred knowledge, ecstasy, 

birth passage, transformation. I saw the vagina as a translucent chamber of which 

the serpent was an outward model: enlivened by its passage from the visible to the 

invisible, a spiraled coil ringed with the shape of desire and generative mysteries[..] 

This source of ‘interior knowledge’ would be symbolized as the primary index 

unifying spirit and flesh ... the source of conceptualizing, of interacting with 

materials, of imagining the world and composing its images.162 

Interior Scroll: Konnotativ nivå 

Interior Scroll är ett mångtydigt verk med flera konnotationer. Schneemanns kropp, 

exponerad och upplyst av strålkastare på ett bord försätter henne i en utsatt position, men i 

och med att hon befinner sig högre upp än sina åskådare i galleriet har hon också makten.163 

Betraktarna blir åskådare på avstånd och samtidigt passiva deltagare. De lakan som 

Schneemann avlägsnar från sin kropp, kan i andra sammanhang associeras med den intima akt 

som sker mellan kärlekspar, men här står konstnärens medvetet med sin nakna kropp inför en 

publik. Schneemann luckrar upp gränserna mellan den privata sfären och det offentliga 

rummet. Om nakenhet säger McDonlad och menar att:  

“Nakedness is the most potent visual sign that a body is available for sexual 

encounter with another body. Since art stands between the artist and the 

spectator, it might be argued that art that represents the naked body serves 

the artist both as a sexual lure and as a shield against intimacy.”164 

Schneemanns nakna kropp kan därför ge rum för tolkningar kring sex när hon ”strippar” av 

sina kläder på bordet. Hennes kroppshållning, med böjda knän och händer i rörelse för att ta 

ut pappersremsan ur sitt underliv häntyder däremot inte på ett förföriskt kroppsspråk. Här 

möjliggörs istället konnotationer till Kristevas teori om abjektet: när Schneemann drar ut 
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pappersremsan från sitt underliv, bryter hon ner den psykologiska barriären som existerar 

mellan kroppen invärtes och utvärtes.165 Verket framkallar känslor om det groteska, men gör 

också ett försök att betona den kroppsliga verkligheten. Detta förmedlas genom att utmana 

den objektifierande, manliga blicken då hon läser upp de nedvärderande orden som är riktade 

till henne, från pappersremsan.166 Schneemann synliggör sitt könsorgan och ger den en röst, 

samtidigt som hon påvisar hennes sårbarhet i rollen som kvinnlig konstnär och som i sitt verk 

vågat inta en stark subjektsposition.167 Den groteska kroppen med sina öppningar och 

mynningar, utsöndrande kroppsvätskor och könsorgan i representation kan ses som politisk 

strategi, och som ett utmanande tecken av den process som vill begränsa kvinnokroppen.168 I 

Interior Scroll gestaltas hennes kropp som den abjekta kroppen. Här kan tolkas konstnärens 

vilja att dekonstruera den konstruerade manliga blicken med hjälp av både optiska fenomen: 

Schneemanns ansikte, ansiktsuttryck, kropp och dess rörelser, och verbala fenomen: de ord 

skrivna på pappersremsan som hon läser upp.  

Den textremsa som Schneemann läser från samtidigt som hon ”förlöser” den ur sin 

vagina, handlar om kvinnokroppens abstraktion men också om att den mister sin mening.169 I 

en värld där kvinnor föder barn skapas konnotationer till barnafödande och moderskap. För 

många kvinnor var det konstnärliga uttrycket och upplevelsen av att vara kvinna 

sammankopplade med varandra. Mycket av konsten på 1970-talet motiverades av tron på 

essentialismen och en sann biologisk kvinnlighet.170 Kvinnliga konstnärer använde sig av det 

som till stor del varit under förtryck inom den manliga konsthistorien som mensblod, vaginal 

ikonologi, barnafödelse, graviditet och moderskap. Schneemanns idé om en extatisk och 

primär eller ”ursprunglig” kropp bidrog till uppfattningen om ett essentiellt jag.171 I sitt verk 

bryter Schneemann med hjälp av sin kropp traditionen om den inramande, the framed, nakna 

kvinnan, the femal nude, där hon i sitt performanceverk inte längre kontrolleras av den 

konstnärliga traditionens reglerande av kvinnokroppen. Den tyglade kvinnokroppen, av 

mannen, enligt Clark och betonad av Nead172, transformerad från natur till kultur är här 
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gränsöverträdande. Efter att könsorganet under större delen av den skrivna konsthistorien 

varit gömt eller dolt, där Irigaray exemplifierar de antika grekiska skulpturerna, representerar 

Schneemann vaginan öppet och uttryckligt i verket.173 

Schneemanns utseende, som beskrivits på den denotativa nivån, uppfattas som 

normativt vackert. Hennes ansikte- och kroppsliga skönhet kan medföra svårigheter i 

representationen, med referens till Lippard som i sin teori redogör för problematiken kring en 

framställning av den vackra kvinnan.174 Schneemann som subjekt i verket, en kvinna som 

befinner sig inom ramarna för idealet försvårar därmed denna representation. Samtidigt som 

konstnären belyser och kritiserar mäns motvilja att respektera konstverk skapade av 

kvinnor.175 Den groteska kroppen tillät konstnärer som Schneemann, och hennes performance 

att omstörta den falska idén om en ideal kropp som förekom och uppvisades i såväl Konsten 

som populärkulturen.176 Nakenheten och den mörka färgen som är målad på Schneemanns 

kropp, som inför en ritual, skapar konnotationer till primitivism och idéer om kvinnan som 

Den andre. För att koppla till Pollocks teori finns risk att detta återigen manifesteras av de 

patriarkala strukturerna.177 Hennes performanceverk förmedlar däremot sexuell frihet,178 

vilket enligt McDonald betyder att Schneemanns verk konnoterar och sänder ut en positiv 

ambiguitet. Schneemanns Interior Scroll ifrågasätter den manliga objektifieringen och även 

de kroppsliga funktioner som samhället förtrycker. Simultant resulterade denna typ av strategi 

i positiva fördelar. Självkännedomen ökade och om kvinnliga biologiska funktioner och det 

bidrog till ett upprättande av gemensam förståelse179, en känsla av gemenskap och en 

bekräftelse på kvinnans rätt att bestämma över det egna subjekts-ämnet. Det gav också en 

förståelse för hur kroppen kunde användas som en form av politisk protest.180  

Enligt Schneider och Lippard var det varken nakenheten eller ett sexuellt 

exponerande av kvinnokroppen som provocerade. Det var snarare den auktoritära kvinnliga 

konstnären som subjekt som ansågs vara problemet.181 Schneemann framställde sig själv i ett 

erotiskt laddat narrativ, som utmanade den fetischerande och skoptofiliska manliga blicken, 

men trots detta, menar Nead att Schneemanns performanceverk inte dekonstruerar binära och 
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könsspecifika termer som sinne/kropp.182 Enligt Lippard uppfattas Schneemanns verk och 

hennes subjektsposition, och uttryck för den kvinnliga sexualiteten som ett dåligt verktyg för 

att motsätta sig patriarkala representationer av kvinnokroppen.183 Trots att Schneemann 

varken framställer sig själv med plagg eller accessoarer associerade med typiskt kvinnliga och 

sexuella konnotationer eller har come-hither-glances i verket, är hennes verk enligt dessa inte 

tillräckligt i sin utformning för den feministiska diskursen, och problematiken återfinns i 

faktumet där Schneemanns kvinnliga sexualitet blir själva subjektet.184 

Hannah Wilke och S.O.S Starification Object Series 

Hannah Wilke föddes 1940 i New York, och dog 1993. Wilke anses vara en av de första att 

använda sig av vaginalt bildspråk i sina konstverk, och hon ägnade sig åt abstrakt skulptur i 

lera, latex och tuggummi men skapade också performance, film, video, fotografi och 

posters.185 Under 1960-talet blev hon erkänd som minimalistisk skulptör med sitt vaginala 

bildspråk, och först under 1970-talet började hon ägna sig åt performancekonst. Detta 

utvecklades sedan till body art och sexuella självporträtt.186 Wilkes performanceverk gjordes 

även till fotografi- och videoverk.187 S.O.S Starification Object Series påbörjades 1974 genom 

sammanfogandet av hennes minimalistiska skulpturer188, och genomfördes som ett 

performance 1975 på galleri Gerald Piltzer i Paris. Dokumentationen av Wilkes performance 

utgörs snarare av ett eget verk som får stå i anslutning till performanceverket. Detta är en serie 

bestående av tjugoåtta bilder fotograferade av Les Wollam. I serien är Wilke fotograferad i 

flera olika poser, med tuggade tuggummin formade som vaginor fastsatta på hennes ansikte 

och kropp som vaginala skulpturer.189  

Wilkes verk innehåller figurativa och språkliga metaforer såväl som autobiografiska 

referenser, samtidigt som de är genomsyrade av teman kring kvinnlig sexualitet.190 Wilke 

använder konsekvent sig själv, men också skulpturala former i sina verk, och för genom dessa 
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en diskurs om kvinnlig erotik. Konstnären har om sitt eget konstnärskap och bildspråk 

uttryckt följande:” Since 1960, I have been concerned with the creation of a formal imagery 

that is specifically female…. Its content has always been related to my own body and feelings, 

reflecting pleasure as well as pain, the ambiguity and complexity of emotions.”191 Här 

förklarar Wilke hur hennes verk relaterar till hennes personliga upplevelser, men ger också 

antydan till ett visst essentialistiskt tänkande kring ett kvinnligt formspråk. 

S.O.S Starification Object Series: Denotativ nivå 

I S.O.S Starification Series och de tjugoåtta svartvita självporträtten av konstnären, syns två 

tuggummin med formen av vaginor på vardera kinden, tre på hakan och ett i pannan. 

Åskådarna till performanceverket har fått tugga på tuggummin som hon har sedan format om 

och placerat på sin kropp. När hon anlände till Piltzer Gallery i Paris hade hon med sig 3000 

tuggummin, som hon erbjöd till gästerna med smakerna ”Super Cherry”, ”Apple Green” och 

”Chocolate” för att sedan ta av sig sin tröja.192 Dessa tuggade bitar lämnades till Wilke som 

sedan formade cirka 120 skulpturer. De vagina formade tuggummina sattes fast på väggen 

eller direkt på konstnärens halvnakna kropp.193 Konstnären blir ett levande skulpturalt 

objekt.194 På de bilder som visar Wilkes bara överkropp är ett flertal av de minimalistiska 

skulpturerna fästa på hennes bröstkorg, bröst, mage, revben och rygg. Wilkes naglar är 

utsmyckade med tuggummi istället för nagellack, och i fotografiet Curlers (1975) har hon 

hårspolar i sitt uppsatta hår195, och hon blickar självsäkert och stadigt in i kameran och 

bekräftar betraktarens närvaro. I detta verk använder hon sin byst som yta för de 

vaginaformade tuggummina.  

På en del av seriens fotografier bär Wilke accessoarer: en cowboy-hatt, en slips, ett 

par glasögon, leksakspistoler och plastleksaker.196 På andra fotografier syns inget annat än 
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hennes nakna rygg täckt, av skulpturerna, med blicken frånvänd som på fotografiet Back 

(1974), och på andra skymtar endast ett par jeans. På fotografierna med samma namn, Veil 

(1974–75), som ingår i serien täcker en sjal hennes huvud och hår. På en bild möter hon 

betraktarens blick och på den andra blickar hon till vänster ut ur bildrummet. Wilkes armhålor 

är märkbart orakade i en pose där hon har händerna i håret och sticker subtilt fram vid hennes 

underarm i övriga bilder. Konstnären har mörkt, långt och rufsigt hår och varierat 

kroppsspråk. Händerna placeras på olika delar av kroppen och förstärker varje antagen 

kroppsställning i kontrast till Wilkes nästan oförändrade ansiktsmimik. Händerna befinner sig 

på jeansen, i håret, korsande på axlarna, vid skrevet, över brösten, vid kinderna, på höften, 

nära ljumskarna, i axelbanden på klänningen och täckande vid munnen. Av totalt tretton 

bilder av tjugoåtta blickar Wilke in i kameran och på resterande femton fotografier tittar hon 

bort. Wilkes ansiktsuttryck är övergripande allvarligt, bortsett från ett par fotografier med 

förföriska blickar och en bild där hon skrattar. 

S.O.S Starification Object Series: Konnotativ nivå 

Med de vaginala tuggummiskulpturerna utsmyckade på sin kropp, låter Wilke sig själv 

fotograferas i olika förföriska och stereotypt kvinnliga poser.197 Hennes kroppsspråk och val 

av poser förknippas med kvinnliga modellers uttryck i modetidningar, där rekvisita och kläder 

medför, dels sexuella konnotationer så som den uppknäppta skjortan, eller konnotationer till 

konstruerad manlighet med den lekfulla låtsaspistolen. Wilke leker med framställningen av 

kvinnan i bild, främst inom populärkulturen, vilken hon problematiserar och kritiserar. 

Konstnären täcker sin kropp med de formade tuggummina: rosa, vackra symboler för 

styrka.198 Hon låter sig sedan fotograferas i olika tillstånd av att vara avklädd, och antar pin-

up liknande poser. Detta kroppsspråk alluderar på konstruerade kvinnliga identiteter, men 

bryter även ner existerande distinktioner mellan fin- och populärkultur. Verket kan förstås 

som en juxtaposition av essentialism och konstruktivism, där hon utforskar både smärta och 

njutning.199 Tuggumminas formbarhet till vagina-skulpturer kan ses som symbol för kvinnors 

sårbarhet men också idén om kvinnan som omformbar. Wilke sa själv om detta att” In the 

orality and mastication intrinsic to the gum medium, Wilke saw “the perfect metaphor for the 

American woman – chew her up, get what you want out of her, throw her out and pop in a 
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new piece.200 Tuggummi och Wilkes kvinnokropp är båda visuella tecken för handelsvaror 

inom det kapitalistiska samhället. Wilkes poser hänsyftar till modefotografi och reklam, och 

är ett försök att själv ta kontrollen över hur konstnären som kvinna framstår i bild.201   

Wilkes utseende som beskrivs på den denotativa nivån, uppfattas i det konnotativa 

skedet som konventionellt vackert och i enlighet med kvinnliga utseendeideal.202 Pollock 

argumenterar för en komplicerad allians mellan konst, sexualitet och kapitalism i 

representationen av den kvinnliga kroppen, vilket enklast befäster sig i Wilkes vackra, nakna 

och förföriska porträttbilder.203 Wilkes verk blandar olika medium som skulptur och fotografi 

tillsammans med performance, där traditionen om den klassiska femininiteten utmanas och 

blir ett aktivt subjekt, där konstnären möter the male gaze, och besvarar den.204 Verket påvisar 

en ambiguitet i sin utformning med konnotationer till skådespel på grund av hennes poser 

framför kameran samtidigt som Wilke motsätter sig voyeuristisk objektifiering. Wilke rubbar 

the male gaze med hjälp av den vaginala ikonologin: de skulpterade, vaginaformade 

tuggummin som täcker hennes kropp och stör betraktarens längtande gaze, för att istället rikta 

uppmärksamheten till objektifierande av kvinnliga kroppar.205 Detta blir desto tydligare i de 

bilder där hon möter betraktarens blick. Dessa tuggummin kan också skapa konnotationer till 

finnar och därmed betraktas som motbjudande av åskådarna206, vilket bryter med 

skönhetsideal. Konstnärens skulpturer av tuggummin är symboler för sår på hennes kropp och 

avviker från bilden av den ideala kvinnan. De problematiserar negativa associationer om 

vaginan, men också kroppen som symbol för slagfält, en projektionsyta av skönhetsideal och 

normer.207 Mönstret som tuggummiskulpturerna skapar kan liknas vid mönster som sker i 

vissa stammar och kallas för just ”starification” eller starifikation, ett slags upprispande av 

huden som en typ av kroppssmyckning.208 Dessa typer av ritualer kan i det västerländska 

                                                           
200 Tembeck, s.96. 
201 Kohl, Jeanette. Intra Venus. I Venus as Muse: From Lucretius to Michel Serres, Norbert Bachleitner (red.), 

73-121. Leiden: Koninklijke Brill, 2015, s.96.  
202 Lippard 1976, s.126. 
203 McDonald 2001, s.88. 
204 Pollock, Griselda, “Hannah Wilke: Elective Affinities, Alison Jacques Gallery London 4 June to 14 August”, 

Art Monthly 339: September 2010. 
205 Hannah Wilke, Guggenheim.org, Hämtad från https://www.guggenheim.org/artwork/artist/hannah-wilke den 

25 november 2017 
206 Tierney, Hanne. HANNAH WILKE: The ”Intra-Venus” Photographs. Performing arts journal. Vol 18, nr. 1. 

(1996): s.44-49. 
207 HANNAH WILKEELECTIVE AFFINITIES 4 JUNE - 14 AUGUST 2010, Hämtad från 

http://www.alisonjacquesgallery.com/exhibitions/6/overview/ den 2017-11-07. 
208 Buszek 2006, s.291. 
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samhället skapa konnotationer kring primitivism, och de relateras till afrikanska ritualer för att 

erhålla skönhet och status.209 

I jämförelse med EXPORTs och Schneemanns verk blir dekonstruerandet inte lika 

tydlig i Wilkes försök till, snarare en humoristisk framställning av sig själv som subjekt, men 

som också märkbart konnoterar till den vackra och exponerade kvinnokroppen inom Konst 

och populärkultur.210 Trots att viss form av exhibitionism kan tolkas in i olika former av 

body-art, noterade Lippard i enlighet med Pollock, att kvinnor, speciellt om de var fysiskt 

attraktiva, för det första riskerade att bilden av henne återtas som objekt för manlig åtrå på 

grund av att kvinnan i samhället betraktas som sexobjekt. För det andra, riskerar konstnären 

att själv framkallar anklagelser såsom narcissism och njutningslystnad.211 Lippard menar att 

man skulle ta för givet att kvinnor som frivilligt presenterar sin nakna kropp för allmänheten 

gör detta med anledning av uppfattningen om sig själva som vackra. Enligt Lippard var detta 

användande av hennes egen kropp och hennes nakenhet narcissistiskt. Lippard kallade även 

Wilke för en ”glamour girl”, och hävdar med sitt utlåtande att Wilke själv var förvirrad kring 

sina roller i sitt konstnärskap.212 Denna förvirringen grundar sig i hennes roll som både vacker 

kvinna och konstnär, som flirt och feminist. I sina verk tillämpar hon den ytliga kulturen som 

visuellt språk genom att efterlikna bilder i modetidningar. Det som stör dessa framställningar i 

bild- och performanceverket är ärren av tuggummi som täcker hennes kropp. Wilke åter-

reproducerade dessa poser för att avslöja dess lockelser och sedan avslöja dess 

otillräckligheter att det under varje stereotyp återfinns ett sår.213 Om sitt eget konstnärsskap 

och den vaginala ikonologin säger Wilke: 

 My interest in developing a specifically female iconography for both sexes in the 

early 60's was in direct conflict with a society that prohibited its citizens from and 

sometimes arrested them for using the words fuck, cock, and prick. In the United 

States the state of nudity is still a problem. My concern is with the word translated 

into form, with creating a positive image to wipe out the prejudices. aggression, and 

fear associated with the negative connotations of pussy, cunt, box.214 

                                                           
209 Lippard 1976, s.135. 
210 McDonald 2001, s.80–81. 
211 Se Wark 1997, s.305–307. 
212 Wark 1997, s.307. 
213 Tembeck, s.94. 
214 Wilke, manus för Intercourse with . . . . i Hannah Wilke: A Retrospective, Kochheiser, Thomas H., (ed), 

Columbia: University of Missouri Press. 1989, s. 138. 
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Konstnärens egna intentioner med verken står i relation till den tid och kultur som verken 

uppkom i. Könsorganet är separerat från resten av kroppen genom rädsla och hat men också 

sexuell fokus, i Wilkes verk finns en önskan om att frigöra vulvan och den kvinnliga 

sexualiteten. I Wilkes konst framträder vulvan som en symbol för styrka i en kultur där 

vaginan har dolts och förnekats.215 I verket existerar också kulturella konnotationer kring 

titeln scarification och etnicitet, och konstnärens egna judiska arv. Performanceverket är 

således ett autobiografiskt verk, med fokus på kvinnans och hennes egen position i 

konstvärlden.216 Betraktarens saliv, som agerar som klister mellan tuggummina och 

konstnärens hud skapar en intim interaktion mellan perfomancekonstnär och betraktare.217  

Wilke presenterar sig själv som the nude i sitt verk, som den traditionella skulpturala 

och idealformen där verkens olika komponenter bidrar till konnotationen om the female nude. 

Nead menar att den inramade kvinnliga kroppen, ofta hängandes som tavla i ett konstgalleri, 

mer än något annat konnoterar konst.218 Därmed återfinns viss problematik i framställningen 

av Wilkes inramade kropp i bildverken och dess konnotationer. Modellposerna i S.O.S och 

tuggummina på hennes nakna torso som symboliserar sår, kan i sin tur ge konnotationen till 

Wilke och konstnären som symbol för the female nude som offer.219 Med sitt verk vill Wilke 

skapa en positiv framställning av det kvinnliga könsorganet för att motbevisa fördomar och de 

negativa associationer som rädsla och aggression som är anknutna till det.220 Problematiken 

som också uttrycks av de olika kritikerna, är risken att återigen fetischera kroppen och skapa 

tvetydiga, politiska manifestationer. De konnotationer som existerar om det kvinnliga 

könsorganet är ofta negativa och implicerar ofta adjektiv som oren, lukt och hårig.221 

Kroppens vätskor, de inre funktioner som annars regleras och kontrolleras genom framing har 

här sin koppling till de synliga vaginala formerna på Wilkes tuggummin. Här kan Wilkes 

bilder snarare ses som ett återskapande av framing, där hon porträtteras inom ramen och 

bildverket blir i sig något som svårare kan motverka patriarkala strukturer än själva 

performanceverket som sker i bestämt tid och rum. 

                                                           
215 Frueh 1989, s.582. 
216 Kohl 2015, s. 97. 
217 Ibid, s. 98. 
218 Nead 1992, s.1. 
219 Frueh 1989, s.579.  
220 Ibid, s.580. 
221 Ibid, s.581. 
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Slutdiskussion 

Kvinnokroppen har varit ett dominerade tema i konsthistorien och kvinnan som subjekt har 

blivit omdebatterat, men också reviderat av både Lynda Nead och Helen McDonald, sedan 

Kenneth Clarks uppdelning av the naked och the nude. Det har också utforskats av kvinnliga 

konstnärer. Föreliggande uppsats har intresserat sig för tre av dessa konstnärer, nämligen 

Carolee Schneemann, VALIE EXPORT och Hannah Wilke. Syftet med uppsatsen har varit att 

beskriva och analysera hur konstnärerna använt sig av sina kroppar för att konfrontera sociala 

och sexuella tabun om den kvinnliga kroppen i verken Action Pants: Genital Panic (1969), 

Interior Scroll (1975) och S.O.S Starification Series (1974–82). Studiens frågeställningar har 

varit följande: Hur används kroppen i konstverken? Vilka likheter och skillnader finns verken 

sinsemellan? Vilken typ av kroppslighet blir gynnsam? Med utgångspunkt i feministiska 

representationsteorier kring kvinnokroppen analyseras verken med hjälp av en semiotisk 

metod. I slutdiskussionen kommer jag att diskutera likheter och skillnader mellan verken mot 

bakgrund av uppsatsens centrala teoretiska begrepp: vaginal iconology, the male gaze, den 

voyeuristiska blicken, nude och naked, female nude, the-come-on-look, to frame/framing och 

abjekt/abjektion. Avslutningsvis diskuteras utifrån frågeställningarna vilken typ av 

kroppslighet som utifrån dessa verk blir gynnsam, och relaterar den till tidigare forskning.  

Konstnärerna Schneemann, EXPORT och Wilke intar aktiva subjektspositioner i 

verken Genitalpanic, Interior Scroll, och S.O.S och skapar nya uttryck för kvinnan i 

representation. Dessa representationer av kvinnokroppen ingår i en hel debatt angående 

kvinnors kroppar i konsten. Gemensamt för de tre verken är konstnärernas nakenhet, och 

deras användande av kroppen som medium för att utforska manliga konstruktioner av 

femininitet och den manliga blicksapparaten. Samtliga konstnärer använder sexualiserade 

delar av kvinnokroppen för att påvisa ett förtryck mot kvinnan. Wilkes kroppsspråk antar i ett 

par bilder, som en förlängning av performanceverket, konventionella erotiska poser, men i sitt 

framförande av performanceverket befinner hon sig inte i en traditionellt erotisk miljö. Det 

gör inte heller Schneemann, som också befinner sig på ett konstgalleri, eller EXPORT som 

befinner sig i en biograf under själva performanceverket. Kropparna i Genital Panic och 

Interior Scroll framställs inte som erotiska, utan med hjälp av kroppsspråk och attribut ges 

konnotationer om den ociviliserade- men också abjekta kvinnan. Däremot förmedlar S.O.S 

sexuella konnotationer, som också fått stark kritik för Wilkes medvetet förföriska kroppsspråk 

och symboliska accessoarer. Verken kan erhålla olika konnotationer beroende på vem 

betraktaren är, men också på hur och var verket har erfarits; genom dokumentation, relaterade 
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bildverk eller det faktiska performanceverkets utförande. Men det existerar också en 

föreställning om skapandet av ett gemensamt kvinnligt konstnärligt språk, främst i 

Schneemanns och Wilkes konstverk. Vaginal ikonologi har uppfattats som essentialistiskt 

inslag och verken Interior Scroll och S.O.S har konnotationer som avslöjar och vill förmedla, 

om inte en inneboende och kvinnlig essens, en styrka som finns i att inneha det kvinnliga 

könsorganet och dess mångtydighet. Däremot har essentialism betraktats som ett naivt 

tillvägagångssätt av kritiker och konsthistoriker, och anklagats för att konfirmera kvinnans 

plats i det patriarkala samhället där kvinnan står som koncept för en det omedvetna, för 

naturen och som mysterium.222 EXPORTs exponerande av sitt könsorgan har i studien också 

betraktats som en form av vaginal ikonologi. De tre konstnärerna gör det personliga politiskt i 

sina verk, och tydligast autobiografiska element finns i Interior Scroll och S.O.S, medan 

samtliga verk har en tydlig anknytning till det feministiska axiomet ”the personal is political” 

som uppkom under 1960- och 70-talet. 

I undersökningens studieobjekt läggs emfas på konstnärernas egna och (kvinnliga) 

könsorgan. En gemensam faktor för främst Actionpants och S.O.S är anspelningen på och 

kritik av ett voyeuristisk betraktande, och ett symboliskt motstånd av fantasier om 

kvinnokroppen. Ytterligare faktor som förenar konstnärerna är den vaginal ikonologi som är 

inkorporerad i bildspråket genom blottandet av genitalierna eller minimalistisk skulptur. 

Schneemanns och Wilkes traditionellt vackra kroppar skapar lättare konnotationer kring 

narcissism enligt teoretikerna, och här har alla utom EXPORT, som snarare har en aggressiv 

framställning, ett utseende som det kapitalistiska samhället drar nytta av. EXPORT är inte 

objektivt vacker i sina performanceverk och är tillsammans med Schneemann förenad i sin 

framställning av en ”verklig” kvinna och inte representationen av henne. Verken väcker 

ambiguitet i uttrycket om kvinnors egna kroppsliga och sexuella upplevelser. Ambiguitet 

återfinns även i kroppsspråket och dess poser, samt i åskådarens val av närmande till verken. 

Enligt McDonald är ambiguitet ett positivt fenomen när det handlar om vuxna kvinnors 

kroppar.223 Ambiguitet i representation kan användas som konstruktiv strategi, vilket existerar 

i dessa verk där en inneboende ambiguitet återfinns i konstnärernas subjektsposition och dess 

relation till representationen av dem i performanceverken.  

                                                           
222 Chadwick 1989, s.525 
223 McDonald 2001, s.218–230.  
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Gynnsam kroppslighet  

Den tidigare forskningen har visat på att performance- och body-art, och dess försök 

till positiva representationer av kvinnokroppen under 60- och 70-talet, ständigt kritiserats av 

konstteoretiker. I tidigare forskning saknas däremot en undersökning och jämförelse för att 

förstå vad som skulle kunna vara ett gynnsamt konstnärligt språk, för att motarbeta patriarkala 

föreställningar om kvinnokroppen. Denna studie har ämnat närma sig detta med hjälp av 

verken Interior Scroll, Actionpants och S.O.S. Mitt vetenskapliga bidrag har varit att öka 

förståelsen kring den kvinnliga kroppen och dess nakenhet i representation, i förhållande till 

dess kritik. Uppsatsen visar att den kroppslighet som blir gynnsam är beroende av den 

kulturella kontext som verket uppkommer i, samtidigt som det inte existerar endast en typ av 

kroppslighet som är att föredra vid konfronterandet av sociala och sexuella tabun. Nakenhet 

och kroppsligheten i dessa verk bidrar till möjligheten att utforska den kvinnliga sexualiteten 

och identiteten, samtidigt som de också kan invertera strukturer och föreställningar om 

kvinnan i framställning och re-presentation enligt konstteoretiker. Det är svårt att skapa ett 

nytt feministiskt formspråk för att motverka patriarkala projiceringar av kvinnan, men den 

konstnärliga intentionen skapar en annan reception av konstverken som är värd att ta hänsyn 

till. Däremot kan verken ha positiva mångtydigheter och vara viktiga i utforskandet av 

kvinnors egna sexuella upplevelser och identiteter. Schneemann, EXPORT och Wilke bidrar 

med tydliga motsättningar och kontraster i utformningen av sina konstverk men deras egna 

intentioner tas inte hänsyn till av varken Pollock, Lippard eller Nead vilket försvårar en 

positiv tolkning av dem som gynnsamma för feminism. Med utgångspunkt från teoretikerna 

är EXPORT den konstnär som bäst förhåller sig till de som förespråkar en dekonstruktion av 

framställningen av kvinnan. Detta synliggörs i EXPORTS dekonstruerande av den manliga 

blicksapparaten. EXPORT och Schneemann överskrider de uppsatta gränserna för kvinnor, i 

en kultur som betraktar kvinnokroppen som obscen.224 Schneemanns och Wilkes 

bilddokumentation och tillhörande bildverk faller däremot lättare offer för att som kvinna bli 

framed av bildens formella struktur. Bildverk skapar lättare en framing av kvinnan än den 

inverkan som det faktiska performanceverket har. De kritiker som motsatte sig kroppsligheten 

och 1960- och 70-talets performance- och body-art och deras tankar, kan bättre appliceras på 

fotografierna av verken eller tillhörande bildverk, vilka möjliggör spridandet av dessa inom 

det kapitalistiska samhället och brukandet av dem till patriarkatets fördelar. 

                                                           
224 Wentrack 2014, s.164. 
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Det är svårt att avgöra, med hänsyn till teoretikerna, om dessa bilder är ”bra” eller 

”dåliga” representationer av kvinnokroppen. I relation till populärkulturens framställning av 

kropp och riktning mot en sexuell frigörelse kan de möjligtvis förstås som bådadera. De faller 

offer för den manliga blicken samtidigt som de utmanar betraktaren. Idag får verken andra 

konnotationer än vad de tidigare fått, med tanke på populärkulturen och ökad spridning av 

bilder i den publika sfären. Intressant för framtida forskning vore att analysera dessa 

konstverk i relation till senare performance- och body-art. Ytterligare förslag för framtida 

forskning vore att ställa dessa verk i relation till dagens mediala värld och ökade 

bildspridning, för att se hur detta ändrar uppfattningen om kvinnokroppen i representation.  

Sammanfattning 

Denna uppsats har diskuterat hur VALIE EXPORT, Carolee Schneemann och Hannah Wilke 

använder sig av sina kroppar och nakenhet i tre performanceverk i relation till teorier om den 

nakna kvinnokroppen i representation. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och 

analysera hur de konstnärerna använt sig av sina kroppar för att konfrontera sociala och 

sexuella tabun om den kvinnliga kroppen i verken Action Pants: Genital Panic (1969), 

Interior Scroll (1975) och S.O.S Starification Series (1974–82). Min frågeställning har varit: 

Hur används kroppen i konstverken? Vilka likheter och skillnader finns verken sinsemellan? 

Vilken typ av kroppslighet blir gynnsam? Analysen har utgått från ett feministiskt perspektiv 

med feministiskt inspirerade teorier om den kvinnliga kroppen. Bildanalysen utfördes med 

hjälp av en semiotisk bildanalys på denotativ och konnotativ nivå. 

Studien kom fram till att samtliga verk använder sig av vaginal ikonologi och detta 

uttrycks genom ”talande”, hotfulla, skulpturala och symboliska genitalier. Konstnärerna 

framträder som aktiva subjekt och uttrycker ambiguitet i kvinnornas egna sexuella upplevelser 

av kroppen. Fokus är riktat på samtliga konstnärers könsorgan, men varken Schneemanns 

eller EXPORTs kroppsspråk är erotiskt. Wilkes kroppsspråk är däremot erotiskt i ett försök 

att betona strukturerna och kvinnan i representation. EXPORT är den konstnär som bäst 

förhåller sig till de feministiska teoretikerna som förespråkar dekonstruktion som metod. I 

analysen har konstnärernas intentioner diskuterats som något väsentligt för verkens betydelse. 

Det finns inget enkelt svar på vilken kroppslighet som är gynnsam för den feministiska 

diskursen, men den kritiska framställningen av kvinnokroppen inom performance- och body-

art, i relation till konstnärernas egna intentioner, skapar också positiv ambiguitet och 
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förstärker inte bara patriarkala konventioner. En objektifiering av kvinnokroppen sker snarare 

i dokumentationen och bildverken än i själva performanceverket.  
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