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 Innehåll: 

Den polska konstnärinnan Tamara de Lempickas mest kreativa och kritikerrosade period hade sin höjdpunkt 

under 1920-talets kulturella, dynamiska och dekadenta Paris. Uppsatsen undersöker främst hennes konststil Art 

Deco med inslagen av kubism där en grundläggande litteraturstudie har utförts. En visuell analys av tolv konst-

verk med hjälp av perceptionspsykologi och Panofskys teorier har medfört att konststilen har kunnat hänföras 

till Art Deco där det grundläggande är att hon utvecklade ett expressivt och dekorativt uttryck, men med intryck 

från den italienska renässansen och kubismen i en blandform med den sinnliga gestaltningen av Art Deco och 

dessutom med inslag av nya genrer, som posters, fotografi och film. Det blev en noggrann bedömning av att 

hitta rätt balans med starkt markerade linjer för att definiera kroppens skulpturala former.  

Formanalysen avseende Lempickas konstverk, som jämförs med Cézanne och Léger, har till grund konst-

teoretikerna Roger Frys och Christopher Greens verk och det framkommer att det finns en antydan till likhet i 

fråga om plasticitet och skulpturalt uttryck med Cézannes formspråk medan det i jämförelse med Léger är den 

klassiska figurkompositionen och den så att säga ”tubismen” som delvis är överensstämmande.  
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1.Inledning 

Min första tanke till ämne för C-uppsatsen var att skriva om Halmstadgrup-

pen, men fick veta att det redan fanns relativt mycket skrivet om dem. Sökte 

därför vidare på wikipedias sida om denna grupp och fann Gösta Adrian 

Nilsson (GAN) och Alexander Archipenko, men också Fernand Léger, vilka 

alla hade inriktning mot kubismens former av olika slag i sitt konstnärskap. 

Blev då intresserad av att leta efter ytterligare konstnärer inom denna konst-

stil och fann så småningom den polska konstnärinnan Tamara de Lempick-

as mer egna uttryck inom kubismen där hon, och ett flertal andra konstnä-

rer, också hade fått inspiration från bl.a. Fernand Léger, men kanske också 

från Alexander Archipenko. Det visade sig, när jag läste vidare, att Lempicka 

också hade blivit influerad från såväl Ingres som Pontormo och sin mentor 

André Lhote, men även av den italienska renässansen, vilket sammanlagt 

förstärkte mitt val av ämne. Många av de tidiga 1900-talets konstnärer vis-

tades, utbildades och arbetade kortare eller längre tid i Paris, vilket var en 

metropol för konstnärlig frihet och med en kulturell dynamisk atmosfär un-

der de första decennierna. Det blev också intressant för att utforska en en-

skild konstnär vid den här kreativa tidsperioden.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få kunskap om Tamara de Lempickas konstnärskap - hur Art 

Deco konststil uttrycktes i hennes konstverk och kubismen däri gestaltade 

sig. Vilken inspiration fick hon från historiska konststilar och från samtiden 

och hur synliggjordes det i alstren? Vilka motiv valde hon och vem var be-

traktaren av hennes konstverk? Liknar hennes formspråk Cézannes 

och/eller Légers?  

Metod 

Min metod kommer främst att bli litteraturstudier om Tamara de Lempicka 

skrivna av olika författare och kritiker för att skapa mig en sammanfattande 

bild av hennes väg till att bli erkänd konstnär i Paris, men det är inte bara 

textmassan som är av intresse utan också de karakteristiska målningarna 

som är avbildade i denna litteratur. Grundstrukturerna inom kubism och 

Art Deco genomförs därför också i litteraturstudier för att fördjupa mig inom 
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dessa konstarter då Tamara de Lempicka hade sådana utmärkande drag i 

sina konstverk.1 Fördjupningen betyder att det sker en iakttagelse och tolk-

ning för att överblicka dessa konststilar och få en större förståelse för Lem-

pickas konst.2 En begränsning i tiden sker genom att betrakta konstverk när 

hennes karriär stod på sin höjdpunkt, vilket var 1925-1935.3 Det är konst-

stilen som är av vikt och den studeras och beskrivs både innehålls-, färg- 

och formmässigt samt antyder vem den avbildade personen är. Då det inte 

görs någon direkt penetrerande bildanalys av de enskilda verken, förutom ett 

fåtal, i litteraturen jag funnit så anser jag att det är berikande att utföra en 

sådan i den här uppsatsen. Färgkonstellationen, som hos Lempicka var 

sparsmakad, men effektfull, har också inverkan på stilen och stor betydelse 

för formen, men dessutom blir det en estetisk påverkan där det centrala är 

helheten.  

Tillvägagångssättet i analysen av de utvalda tolv konstverken som Tamara de 

Lempicka framställde under åren 1925-1935 sker framförallt visuellt i for-

mer, färger och linjer. Konstverkets primära eller uppenbara innehåll tolkas 

där kunskap om stilhistoria är en komponent, men också vad eller vem som 

avbildas. Den dolda betydelsen i en djupare innebörd, till exempel motiven i 

en mening av den kulturella sfären, som frågan om hur betraktarens upp-

fattning kan vara där användandet av perceptionspsykologi med verklighets-

upplevelse och bildförståelse snuddas vid i en del fall där för övrigt konst-

historikern E.H. Gombrich var en av företrädarna – han ansåg att det skulle 

finnas något kvar för betraktaren att anta och att seendet är kulturellt bet-

ingat.4 Något litet inslag av Panofskys teorier är också skönjbart i analysen.5 

Varje målning analyseras enskilt i en första fas medan konststilen totalt 

sammanfattas i en utvärdering därefter då också studierna inom kubismen 

och Art Deco är till nytta. Därefter redogörs kort teoretiskt avseende figur-

kompositionen för Paul Cézannes teknik samt Fernand Légers formspråk i 

fråga om gestaltning vilka båda får ligga till grund för en jämförande form-

                                                           
1
 Laura Claridge, ,Tamara de Lempicka – A Life of Deco and Decadence. New York 1999, sid. 113. 

2
 Örjan Roth-Lindberg et al (red), Bildanalys – Teorier-Metoder-Begrepp.Värnamo 2006. 

3
 Claridge, 1999, sid. 110+204. 

4
 Roth-Lindberg et al (red), 2006, sid. 55. 

5
 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin, Karlstad 2003. 
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analys, eller en visuell analys av former och linjer, med Tamara de Lempick-

as porträttkonst.  

Teori 

Utgångspunkter som är relevanta för syftet är Tamara de Lempickas konst-

stil där det är synligt att hon inspirerades av kubismen, men också den tid 

hon levde i där Art Deco ville betona det personliga, dekorativa och exklu-

siva.6 Det är urskiljbart en eklektisk stil som kombinerades med maskinål-

dern och den urbana stadens uttryck.7 Utbildningar som fanns i Paris leddes 

ofta av framstående lärare som själva var konstnärer inom modernismens 

främsta led vilket påverkade den studerande, men också intryck från histo-

riska verk eller från relativt samtida konst. En analys av de utvalda verken 

görs i senare delen av uppsatsen då Lempickas verk förtjänar, enligt min 

uppfattning, en mer genomgripande detaljstudie då det i flera fall är ofull-

ständiga sådana i den litteratur jag läst. För att bli ansedd vid tiden då 

konstproduktionen blev till behöver en konstnär, förutom en av konstkritiker 

positiv respons, medverka vid utställningar och då särskilt i Paris där Lem-

picka var verksam, men fördelaktigt även på andra håll i Europa och kanske 

även i USA. 

Efter den mer beskrivande fasen görs en mindre formanalys av de samlade 

verken i min studie då “konst är form” där Clive Bell och Roger Fry var före-

gångare som konstteoretiker och författare av betydande verk inom området 

där de utvecklar sin teori i nära förbindelse med Cézannes målerikonst.8 Det 

är dock Kants idealistiska filosofi som den nutida formalismen beror på – 

han framhöll nämligen att ”i alla sköna konster består det väsentliga i for-

men”.9 I min studie här ligger Cézanne av Roger Fry10 och Léger and the 

Avant-Garde av Christopher Green11 till grund för en jämförelse med Lem-

pickas formspråk i de porträtterade figurerna. Enligt en del teoretiker, bland 

annat Pär Lagerkvist och Isaac Grünewald, inom formalismen har även fär-
                                                           
6
 Edward Lucie-Smith, Art Deco Painting. New York 1990, sid. 8. 

7
 Lucie-Smith, 1990, sid. 15 och 148. 

8
 Christopher Green, Cubism and its Enemies - Modern Movements and Reaction in French Art, 1916-1928. New 

Haven and London 1987, sid. 160. 
9
 Roth-Lindberg et al (red),  2006, sid. 145. 

10
 Roger Fry, Cézanne. London 1952. 

11
 Christopher Green, Léger and the Avant-Garde. New Haven and London 1976.  
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gen betydelse för formen vilket är synligt i Lempickas konstverk där kontras-

terna kan vara markanta.12 De geometriska formerna kan ge en känsla av 

och tolkas som ”brysk” och ”maskulin” medan de plastiska rundade kan 

upplevas som mer ”feminina”.13 Vid betraktande av konst är det den este-

tiska känslan, den sinnliga varseblivningen, med konstellationen av linjer, 

färger och former som är avgörande för att kallas konst, men det är ändå 

helheten i ett konstverk som är centralt där det också är relevant om det 

finns ett innehåll. Formalismens generella synsätt reducerar motivets bety-

delse och koncentrerar sig på verkets formella egenskaper – det skall alltså 

inte finnas en innebörd i konstverken utan de ska vara så att säga själv-

ständiga, men kritik mot detta har uttryckts där det sägs att ”form och in-

nehåll måste ses som en dialektisk helhet”.14 I min studie använder jag mig 

av det generella synsättet. Det var den estetiska upplevelsen, som är direkt, 

sinnlig och intensiv , men med anknytning till den sociala världen som var 

en avgörande utgångspunkt då jag valde att skriva en uppsats om Tamara 

de Lempicka.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning kan sammanfattas under författaren Laura Claridge titel 

Tamara de Lempicka – A Life of Deco and Decadence då de flesta författare, 

och särskilt Claridge, som skrivit om Lempicka till större delen har skildrat 

hennes liv i Paris som landsflykting och hennes levnadssätt i societetens 

kretsar. Därutöver om den dekadenta tillvaron hon levde som bisexuell och 

de relationer hon hade, men också att hon var mycket intresserad av arki-

tektur, kanske för att hennes syster Adrienne Gorska var arkitekt, men det 

var också Art Deco-tiden med interiörer av moderna material som alumi-

nium, stål och krom. Författarna nämner också om Lempickas nybyggda 

ateljé i Montparnasse där inredningen designades av den välrenommerade 

arkitekten Roger Mallet-Stevens och möbleringen av Gorska med sådana för 

tiden trendiga material.15 Det framkommer dock att hon var en kvinna med 

stor självdisciplin som arbetade hårt på sitt konstnärskap med att skapa en 

                                                           
12

 Roth-Lindberg et al (red),  2006, sid. 146 
13

 Anders Marner, Tilde-Tema: Bildanalys, Rapport nr 12. Umeå universitet 2009.  
14

 Roth-Lindberg et al (red),  2006, sid. 114. 
15

 Claridge, 1999, sid. 161. 
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ny stil inom Art Deco. Framförallt har Gioia Moris förstklassiga bok Tamara 

de Lempicka – The Queen of Modern16 skildrat en del konstverk och utveckl-

ingen Lempicka genomgick när hennes karriär stod på sin höjdpunkt 1925-

1935, men också före och särskilt efter den perioden där stilleben och por-

trätt av enklare personer finns med. Mori skriver dessutom informativt om 

den sociala miljön och olika kontakter Lempicka och den poserande hade vid 

tillfället konstverket tillkom. De konstverk som det skrivs om och tolkas med 

störst emfas av flera författare, främst Laura Claridge, är Adam and Eve där 

Lempicka hade studerat bland annat Lucas Cranach d.ä.17 och The Beautiful 

Rafaëla som liknar en odalisk enligt dem, men många andra nämns också 

och en mindre analys görs här och var och de är jämförelsevis samstämda 

till sitt synsätt. Någon utförlig redogörelse, förutom några skrivna av Cla-

ridge, av Lempickas konstnärliga alster är trots allt relativt återhållsamt 

återgivna i litteraturen även om en hel del bilder och omnämnanden finns 

med, men det saknas över lag en mer genomgående analys av dessa. Å 

andra sidan blir det delvis synligt när man läst om Lempickas dekadenta 

tillvaro då målningarna uttrycker ett sådant manér – hon representerade 

själv Art Deco. En del författare nämner också att Lempickas kvinnoporträtt 

uttrycker en stil av La Garçonne i sin framtoning.18 Ett mindre antal jämfö-

relseobjekt, eller influenser, från andra konstnärer finns med i litteraturen 

om Tamara de Lempicka där flera nämner Ingres The Turkish Bath och be-

träffande utställningsverksamheten, som ägde rum vid tiden Lempickas 

konstnärskap stod på sin höjdpunkt och vid senare tidpunkter, skriver Gioia 

Mori utförligt om. 

  

                                                           
16

 Gioia Mori, Tamara de Lempicka – The Queen of Modern. Milano 2011. 
17

 Claridge, 1999, sid. 181. 
18

 Fransk novell (1920) av Victor Margueritte. ”La Garçonne” blev synonymt med den oberoende kvinnan i stil 
med den som var kortklippt, försörjde sig själv, körde bil, rökte och hade ett livligt sexualliv. 
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2. Historisk bakgrund 
 

Tamara de Lempicka föddes 1898 i Moskva med namnet Tamara Rosalia 

Gurwik Gorska och hade en polsk mamma och en rysk-judisk pappa. Ett 

flertal biografier om Tamara de Lempicka anger att hon föddes i Warszawa, 

men enligt Laura Claridge finns tillräckliga bevis, om än inte helt kompletta, 

att så inte är fallet.19 Ändå tillbringade Lempicka mycket tid under sin upp-

växt i Warszawas bildade miljöer tillsammans med sin familj vilka tillhörde 

överklassens polacker. Även andra städer som Paris, Berlin, Wien och S:t 

Petersburg besöktes flera gånger om året. Sin grundutbildning fick Lempicka 

dock i Lausanne i Schweiz. År 1911 besökte hon Italien tillsammans med sin 

mormor och där uppenbarade sig för henne quattrocento, 1400-talets konst 

och kultur, tillsammans med renässansens målare. Detta hade avgörande 

betydelse för hennes framtida val som konstnär.20 

1914 hade Ryssland och Tyskland förklarat krig mot varandra och då bodde 

Lempicka hos sina släktingar i S:t Petersburg. Det var också här hon fick 

socialt anseende och sin konstnärliga formkänsla, hon tog lektioner på 

Konstakademien och kom ofta i samröre med avantgardistiska strömning-

ar.21 När Lempicka var 18 år hade hon träffat den eftertraktade polske advo-

katen Tadeusz Lempicki vilken hon också gifte sig med och fick en dotter, 

Kizette, 1916. Paret umgicks med tzaren och andra välbärgade i det flödande 

kulturlivet i S:t Petersburg fram till det att Bolsjevikerna tog kontroll över 

parlamentet i oktober 1917 och därefter Lenin som ordförande. Hela det året 

hade varit oroligt med strejker och revolutioner och folkmassan ville bli av 

med aristokratin och kriget. De begav sig till Köpenhamn där redan ett antal 

släktingar befann sig och reste sedan till Paris sommaren 1918.22  

Paris 

Vid ankomsten till Paris tas familjen om hand av släktingar, men vad skall 

de försörja sig med utan lämpliga kontakter? Adrienne, Lempickas syster 

                                                           
19

 Claridge, 1999, sid. 11. 
20

 Suzanne Tise-Isoré, Lempicka – the artist, the woman, the legend. Paris 2006, sid. 18.   
21

 Claridge, 1999, sid. 50. 
22

 Claridge, 1999, sid. 60-67. 
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som nu studerade arkitektur, råder henne att fortsätta sin utbildning inom 

målarkonsten, som hon påbörjat i S:t Petersburg. Det fanns inte så många 

sätt att försörja sig på som kvinna vid den här tiden och många kvinnliga 

konstnärer kom från Europa och Amerika till Paris i perioder för att förkovra 

sig, arbeta och/eller medverka i utställningar då Paris nu var en global met-

ropol för modern konst med fascinerande dragningskraft. Tadeusz Lempicki 

tog hand om Kizette, men fick så småningom arbete på en bank. Lempicka 

förstod att inte enbart talang skulle räcka för att få konstnärlig framgång, 

men hon var angelägen om att befinna sig inom sfären av de rika, intellektu-

ella och aristokratin, men också i den polska kolonin. Hon börjar då studera 

vid Académie Ransom med post-symbolisten Maurice Denis som en celeber 

lärare, men hon samtyckte inte till hans konstnärliga idé om skönhet och 

hans starka anknytning till Cézannes skola med konservativ realism och 

orena färgtoner, vilket hon också tyckte om andra impressionister. Denis var 

ansluten till Les Nabis – en grupp med post-impressionistiska konstnärer 

som betonade grafisk konst och design. Lempickas influenser från Denis gör 

sig ändå gällande í framtiden i hennes användande av lysande färgsättning 

samt att höja horisonten och det sedvanliga perspektivet.23 Hon går vidare 

med sin utbildning på Académie de la Grande Chaumière där André Lohte 

med teorin om att återskapa kubismen som en ”ny klassicism” var lärare. 

Därefter fortsatte hon troligen på Lohtes egen skola Académie Montparnasse 

som han grundade 1922. Han ansåg att den syntetiska kubismen var att 

föredra framför den analytiska och han lovprisade Picasso och Braque för 

deras ”return to order”.24 Lempicka uppskattade Lohtes känsla för rumslig 

harmoni och hans former, men även hans användning av en klar begränsad 

färgskala och att använda gråa nyanser som en övergång mellan dessa. Han 

ansåg att människokroppen är ett objekt som allt annat och formen här ska 

lämnas intakt vilket han kallar den ”plastiska metaforen”, ett bildspråk som 

Lempicka kommer att praktisera med framgång i sitt konstnärskap.25 Lem-

pickas egen vision om att skapa inom den neoklassiska sfären möjliggjordes 

med kubismen som bas, men Lohtes bestämda åsikt om att Cézanne var den 

                                                           
23

 Claridge, 1999, sid. 73. 
24

 Claridge, 1999, sid. 86. 
25

 Gilles Néret, Tamara de Lempicka 1898-1980. Köln 1992, sid. 17. 
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främsta konstnären förr i tiden höll hon bestämt inte med om även här. Där-

emot var hon positiv till Lohtes entusiasm för Ingres konstnärskap, som f.ö. 

de flesta modernistiska konstnärer någon gång under livet blev, och utveck-

lade med ledning av bl.a. de båda en egen kubistisk, reducerad och arkitek-

tonisk sinnlighet i sina bilder. Tjugotalets postkubism, klassiskt och Art 

Deco blev hennes uttryckssätt, men också inslag av ”den nya sakligheten” 

med dess illusionslösa yttringar.26  

Kubismen  

Kubismens huvudskede var mellan 1907-1914 och anledningen till dess 

uppkomst var att Pablo Picasso och Georges Braque började måla abstrakt 

med mångfacetterade ytor av objekt, landskap eller kroppar och genom att 

lägga till Cézannes sinne för ordnad bildkomposition, vilket kom till känne-

dom genom en retrospektiv exposition av hans konst på Salon d´Automne i 

Paris 1907. Cézannes råd var att förfara naturen med stöd av ”sfären, cylin-

dern och konen” vilket också blev en ursäkt för de kubistiska laborationer-

na. Den tidigare analytiska kubismen var påverkad av primitiv konst vilken 

tog i beaktande dess inre likhet mer än den yttre, analyserar och splittrar 

motivet i små geometriska bitar - ibland oidentifierbara. Färgerna som an-

vändes inom den analytiska kubismen var oftast gråa nyanser, ljusgrade-

ringar och trompe l´oeil-effekter och den begränsade färgpaletten var ett sätt 

att bryta mot det traditionella sättet att avbilda verkligheten, men också ett 

viktigt verktyg i undersökandet av yta och form. Den senare syntetiska kub-

ismen formar en syntes med beståndsdelar från sinnevärlden och är mer av 

en vision och nyttjade flera färger som separerades från varandra med svarta 

eller vita konturlinjer, men det skulle vara en skapande rytm. Som André 

Lhote menade ska måleriet vara en syntes av tidigare måleri och det vi har 

lärt av vår egen tids maskinålder, där det mest fulländade formspråket är 

kubismen.27 Kubismen tog inte hänsyn till centralperspektivet, som hade 

varit så angeläget sedan 1400-talet. 

                                                           
26

 Néret, 1992, sid. 32. 
27

 Inger Johanne Thorstenson, André Lhote om den syntetiske kubismen. Stockholm 1985. 
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En kubistisk utställning, Section d´Or, i Paris 1912 med konstnärer som 

Léger, Lhote, Gris och Archipenko vidgade synen och statusen på kubismen. 

Det var också den mer välbeställda medelklassen och aristokraterna som 

gynnade konstarten liksom ett antal kritiker ur toppskiktet. Den för tiden 

välkände kritikern Maurice Raynal ansåg att kubistisk konst var avsedd för 

de med självdisciplin och känslighet nog för att se mer än att endast utföra 

bildkonst för nöjets skull.28 Dessutom skrev poeten och teoretikern Pierre 

Reverdy i sin essä On Cubism 1917 ”is an eminently plastic art; but an art of 

creation and not of reproduction or of interpretation”.29 Efter 1919 utveckla-

des den kubistiska konsten i högre grad mot ett mer skiftande uttryck av de 

enskilda konstnärerna.30  

Art Deco 

Denna konstart kulminerade vid världsutställningen "Exposition Internation-

ale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" i Paris 1925 och var en stil 

som uttrycktes mellan 1920 och andra världskriget. Benämningen Art Deco 

har sitt ursprung från titeln i denna mässa. I begreppsförklaringen för 

konstverk i form av Art Deco betraktas flera beståndsdelar som bl.a. stil, 

motiv och förhållandet mellan konsten och rörelsen inom modernismen samt 

vilken social funktion den hade. Målningar i Art Deco framställdes ofta med 

silhuetter och inslag av markerade gränsytor, eleganta figurer som var något 

affekterade i fält med klara färger. En del var inspirerade av bl.a. symbolist-

iska illustratörer, posters och ryska designers, men också av en del franska 

konstnärer som var inblandade i att kreera kostymer till Ballets Russes vil-

ken hade premiär i Paris 1909. Även kubismen, främst den syntetiska, den 

italienska futurismen samt manierismen hade påverkan och då speciellt un-

der 1920-1930-talet.31 Det var alltså en eklektisk stil med en syntes mellan 

kubismen och en okomplicerad stiliserad gestaltning som också hade influ-

enser från Bauhaus, men även från den ”nya sakligheten” med företrädare 

som Otto Dix och George Grosz.32 Nämnas kan dessutom inspirationen från 

                                                           
28

 Green, 1987, sid. 144. 
29

 Green, 1987, sid. 159. 
30

 Green, 1987, sid. 153. 
31

 Lucie-Smith, 1990, sid. 8. 
32
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fotografins område med glamorösa porträtt under denna period och film-

branschen, men likaså intresse av modetrender från speciellt de kvinnliga 

konstnärerna.  

Utställningar 

Tamara de Lempicka deltog i några utställningar, bland annat på Salon 

d´Automne och Salon des Indépendants, före perioden 1925-1935 som häref-

ter kommer att undersökas, men då signerade hon sina konstverk T. de 

Limpitzky(i), den manliga varianten av namnet, då hon inte ville förknippas 

med ett så kallat ”feminint” uttryckssätt i sin konst då kritiker hade en ten-

dens att tro att det fanns skillnad mellan manliga och kvinnliga bildyttring-

ar. Dessa trodde alltså till en början att det var en man från Ryssland de be-

undrade för sitt utmärkta konstnärskap.33 Salon d´Automne introducerades 

1903 och inbjöd alla konstnärer oavsett nationalitet, de hade en årlig höst-

utställning och var ett betydligt friare alternativ till de konservativa salong-

erna. Även Salon des Indépendants, som bildades 1884, ville att dekorativ 

konst skulle få lika bra anseende som den mer akademiska. Varje ny ut-

ställning var ett uttryck för ett betydande skede i ett framåtskridande av 

modern konst.  

År 1925 var ett genombrott för Lempicka då hon, förutom på Salon des Indé-

pendants, också hade utställning i Milano hos konstpatronen Emanuele di 

Castelbarcos galleri Bottega di Poesia tillsammans med futuristen Gino Seve-

rini.34 Det blev en översvallande kritik och hon fick kontakter inom aristo-

kratin av vilka hon också målade några porträtt.35 Båda porträtten här ne-

dan var med på utställningen i Milano. Marquis d´Afflitto visar på en sällsynt 

                                                           
33

 Mori, 2011, sid. 46 och 138. 
34

 Tise-Isoré, 2006, sid. 82. (Några av författarna om Tamara de Lempicka skriver dock att hon hade en solout-
ställning i Milano.) 
35

 Mori, 2011, sid. 66. 
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och subjektiv stil och flickorna är stilsäkert avbildade något otåliga, men 

                                 

Bild 1. Portrait of Marquis d´Afflitto 1925   Bild 2. Two Little Girls with Ribbons 1925 

ändå i samklang. Stimulerad av den framgång Lempicka hade i Milano be-

slutade hon sig för att ha en separat utställning i Paris och fick med hjälp av 

sina kontakter inom både den konstnärliga världen och den sociala över-

klassen förbindelse med den ytterst välrenommerade konsthandlaren Colette 

Weil och hennes galleri. Det hade nu också blivit mer angeläget att visa sin 

konst på ett separat galleri då de stora salongerna inte längre var driftiga 

nog för att framhäva innovativ samtida konst.36  

Tamara de Lempicka var nu ändå relativt väl etablerad som konstnär och 

fortsatte trots det att ha utställningar på Salon d´Automne och Salon des 

Indépendants i flera år. Recensionerna hon fick från dessa salonger var en-

tusiastiska och Artist of Today skrev t.ex. i oktober 1925 ”A nude of excellent 

fluidity from Lempitsky”.37 Dessutom skrevs reportage i konsttidningar och 

modepress och hennes berömmelse spred sig ut över Europa och Atlanten. 

En recension i The Sunday Times löd ”… this picture is the work of an artist 

whose neo-realism has been strengthened by Cubist discipline”.38 Eller i den 

brittiska tidskriften Graphic 1928 som publicerade en stor bild av hennes 

målning The Beautiful Rafaëla och noterade att det var den bästa på hela 

utställningen medan i La Renaissance den betydelsefulla konstkritikern 

Arsène Alexander skrev att hon nu hade övergett den ”perverse Ingres” för 

att ha hittat en stil med stor viljestyrka och mental koncentration.39 Övriga 
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 Claridge, 1999, sid. 126. 
37

 Claridge, 1999, sid. 121. 
38

 Mori, 2011, sid. 60. 
39

 Claridge, 1999, sid. 162-63. 
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gallerier eller salonger Tamara de Lempicka hade utställning på under den 

här tiden var Galerie d´Art Moderne i Ostend (Frankfurt am Main, Tyskland), 

Salon des Tuileres i Paris, Pittsburgh i Pennsylvania USA, på Carnegie Insti-

tut 30th International Exhibition of Paintings, Baltimore Museum of Art 28th 

International Exhibition of Paintings, Carnegie Prize, USA. I Warszawa på In-

stytut Propangandy Sztuki, Salon Zimowy och på Galerie d´Art Decré frères i 

Nantes (västra Frankrike).40 På flera av dessa hade Lempicka återkommande 

utställningar av sina konstverk, men det fanns även andra gallerier eller 

andra typer av konstsalonger, främst i Paris, där hon förekom då hon nu var 

en erkänd konstnär med en egen stil inom Art Deco och då främst med por-

trätt eller mänskliga kroppar - en del av dem nakna. I Belgien deltog Lem-

picka dessutom i en samlingsutställning tillsammans med bl.a. Chagall, 

Lhote och Miró 1927 - det var en celeber samling konstnärer. Nämnas kan 

också en utställning på Poznan International Art Fair 1931 i Polen där hon 

blev en av de utvalda att få ett pris.41 I New York Times blev hon benämnd 

som den ”internationella” konstnären, vilket hon också var för mellan 1925 

och 1932 yttrades det på alla ställen om henne och hon var den mest omta-

lade kvinnan av både institutioner, offentlighet och recensenter.42 Efter sin 

succé i Paris förekom också en ganska frekvent positiv kritik i Polen. Till ex-

empel skrev tidskrifterna La Pologne och ´Swiat  (The World) om hennes kar-

riär med bilder av några konstverk där det förekom att de även represente-

rades på framsidan.43 Lempicka representerades dessutom på omslaget av 

den tyska tidskriften Die Dame ett flertal gånger där speciellt Autoportrait har 

uppmärksammats och blivit ett signum för Art Deco.44     

                                                           
40

 Mori, 2011, sid. 100-246. 
41

 Tize-Isoré, 2006, sid. 40. 
42

 Mori, 2011, sid. 27. 
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 Bild 3. High Summer 1928    Bild 4. Autoportrait 1925 Bild 5. Saint-Moritz 1929 

Under mellankrigstiden, som det nu var, var societetskvinnorna klädda i det 

senaste modet och kunde identifieras som kreativa och med en solidaritet till 

det feminina vilket går att hänföra till Tamara de Lempicka. De stimulerades 

också av alla de modetidskrifter som fanns på marknaden.45 Den kvinnliga 

konstnären inspirerades av trendmagasinen och tidens mode då de skapade 

sina konstverk och framförallt inom Art Deco. 

Tamara de Lempicka var medlem i The Société des Femmes Artistes Moder-

nes (FAM) mellan 1932-38. Det var en organisation med kvinnliga konstnä-

rer som Marie-Anne Camax-Zoegger hade grundat 1930 där hon ville ha en 

mer koncentrerad och dynamisk utveckling med självständiga moderna pa-

risiska kvinnor, många av dem från andra länder. Lempicka hade varit emot 

att vara medlem i en enkönad förening tidigare, men ansåg sig kunna få för-

delar nu. Utställningar anordnades med jämna mellanrum vilket blev en 

framgång för många kvinnor vilka representerades med konst från sen post-

impressionism till sen kubism.46 Lempicka deltog bl.a. med sina provokativa 

bilder av nakna sinnliga kvinnor vilket inte var ett traditionellt tema av en 

kvinnlig konstnär vid den här tiden. Hon fick också en del negativ kritik 

vilka ansåg att verken var onaturliga och chockerande, men det riktades mot 

henne därför att hon ursprungligen tillhört den övre medelklassen.47 

                                                           
45

 Gill Perry, Women artists and the Parisian avant-garde – Modernism and ´feminine´art, 1900 to the late 
1920s. New York 1995, sid. 112. 
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 Paula J. Birnbaum, Women artists in Interwar France: framing femininities. Surrey 2011, sid. 1-2.  
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3. Analys av konstverk 

De analyserade konstverken nedan utgörs av tolv utvalda och representativa 

sådana för tiden Tamara de Lempickas karriär stod på sin höjdpunkt 1925-

1935. Det är helkroppsbilder, både nakenstudier och mer påklädda samt 

porträttbilder i närstudie, både manliga och kvinnliga posörer har valts ut. 

Det är inte helt säkerställt att personen i porträttet Portrait of Prince Eristoff 

från 1925 är den det sägs vara, men ganska troligt enligt Gioia Moris forsk-

ning då det ändå finns bevis för att Tamara de Lempicka träffat Eristoff i Mi-

lano.48 Prinsen framträder stilfull och världsvan med en något melankolisk 

och kylig attityd, kanske ett uttryck för att han hade flytt Ryssland och den 

ryska revolutionen. Ögonvalven och ögonbrynen är starkt markerade och 

kroppen är imponerande med den omfångsrika kavajen vilkens blå nyans 

konstraterar distinkt mot det gröna draperiet bakom honom. Kanske Gio-

vanni Bellinis bruk av den lysande blå färgen hade inspirerat henne.49 Eller, 

mer troligt, ”Benois blue” (från den ryske konstnären Alexandre Benois) med 

intryck från S:t Petersburg där färgen på 1920-talet också användes i de 

flesta hemmiljöer.50 I bakgrunden syns även en grå-brun-vitmålad stadsmiljö 

med höga byggnader och en form av bro. Hon hade också fått inspiration till 

bakgrunder från porträtt av renässansmålare.51 Det är främst denna högra 

fond och nedre parti av målningen, där också prinsen håller i en käpp, som 

uttrycker kubistiska formationer, men också mannens konstitution. Gioia 

Mori skriver att målningen kan vara inspirerad från det samtida uttrycket 

”return to order” i italiensk konst.52 Den dämpade färgsättningen, men ändå 

med markerade gränsytor, påminner om de kulörer som konstnärer inom 

den analytiska kubismen använde. Bildens titel säger att det är en prins och 

uttrycket är också en affekterad man ur societeten där han kan tänkas be-

finna sig i en kulturell stadsmiljö likt Florens. 

Group of Four Nudes målades av de Lempicka 1925 och den sägs motsvara 

Ingres The Turkish Bath målad 1862 skriver Tise-Isoré med flera författare. 
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Det är sinnligheten och både formerna och färgerna i en manieristisk stil, 

vilken framhävde sensualiteten som karaktäriserar detta konstverk vilket 

också The Turkish Bath gör,53 men även andra verk med nakna kvinnor må-

lade av Lempicka. Även manieristen Pontormo, eller manierismen samman-

lagt, kan tänkas ha influerat de Lempicka här då raffinerad elegans hos dem 

var ett renommé. De fyra kvinnorna i bilden här synes njutningsfulla och 

framträder skulpturala i invecklade rytmiska former med linjer och kurvor. 

Konstnären har låtit stämningen i målningen vara anti-illusionistisk. De 

röda munnarna och ögonens make-up bildar en blickpunkt i massan av 

kroppar. Kvinnorna framträder voluminöst som på en scen och påminner 

också om Picassos nakna gestaltningar.54 Det lilla som syns i bakgrunden 

fylls ut med grå-bruntonade kubistiska former. Kroppsspråket hos de avbil-

dade kvinnorna tyder på att de synes vilja bli betraktade av en publik och de 

plastiska formerna förstärker detta, men det framgår också att de njuter av 

sina kroppar i en enighet, vilket också bör ha varit Lempickas intention. 

I målningen Kizette in Pink (1926) framträder Kizette i en innovativ avslapp-

nad pose, men med en harmonisk balans mellan kropp och färgställning där 

den rosa klänningens nyans korresponderar med läppstiftet och blir en kon-

trast till flickans solbrända hud. De plisserade vecken i klänningen synes 

metalliska.55 Den grå bakgrunden med konturer av skepp och byggnader har 

inslag av lite blå färg samt bränd sienna medan det grå i nedre delen av bil-

den och bakom Kizette är tonad och består av kubistiska strukturer. Det blir 

en kontrastverkan mellan dessa och flickans plastiska uttryck där även den 

moderna ljuslockiga frisyren har betydelse. Flickan gör en paus i bokläsan-

det och ser mot betraktaren med blå allvarliga ögon, men harmonisk ändå 

till sitt uttryck där kroppsställningen är dynamisk. Det är en modern, med-

veten ung flicka klädd i senaste modet där färgen gentemot bakgrunden är 

effektfull.  

Också The Beautiful Rafaëla från 1927 står i förbindelse med Ingres The 

Turkish Bath och Gilles Néret skriver att den uttrycker ”kubistisk ingre-
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ism”.56 Den nakna Rafaëla ligger på en grå kantig schäslong, hon har böjda 

ben och den vänstra armen uppsträckt och vinklad bakom huvudet. Krop-

pen är här gestaltad effektfullt förkortad i ett perspektiv med ljus och skug-

gor likt Caravaggios klärobskyr.57 De grå och röda nyanserna kontrasterar 

anslående mot varandra där också den plastiska kroppens släta metal-

liknande hud kan tolkas in i sammanhanget. Gioia Mori skriver att målning-

en är klassisk och påtagligt påminner om Ingres odalisker, men att posen 

kan härledas till Michelangelos Dying Slave som står i Louvren där också de 

Lempicka var en ofta återkommande besökare under sin studietid.58 Förstu-

dier till målningen är gjorda i en fotostudio där ljussättningen har varit viktig 

noterar också Mori. Målningen är erotisk och inbjuder betraktaren till en 

drömmande fantasi där subjektet är självupptaget av sin egen kropp vilken 

är mycket konstfullt och formalistiskt uttryckt.  

Lempicka gestaltade moderskapet i Maternity (1928) där hon tycks avspegla 

tiden för kvinnans frigörelse och rollen som mor och har utgått från tvåsam-

heten för Jungfru Maria och barnet, men bilden saknar helt emotionellt för-

hållande. Moderns blick ger en känsla av att hon befinner sig någon annan-

stans, eller är uttråkad, då hon inte ser på barnet och handen synes oenga-

gerad för att hjälpa till vid bröstet. Den rosa schalen ser luxuös ut där den 

är placerad över moderns axlar medan barnets filt ser mer traditionell ut. 

Kvinnan ser mycket modern ut med sina rödlackerade naglar, sminkade 

ögon och den kortklippta frisyren. Färgsättningen i bilden konstrasterar 

även här med det rosa/röda och den grå monokrona bakgrunden och gråvita 

filten. Paret fyller upp nästan hela bildytan och det är en närstudie. Lem-

picka har givit uttryck för den moderna modern, hustrun och rollen som ar-

tist och utgått från sitt eget liv där hon misslyckades med relationerna inom 

familjen. Konstverket är utfört i Art Deco med subtil kubism där särskilt den 

trekantiga formen på ansiktet och dess skuggning ner på halsen framträder. 

Den rosa/röda nyansen på schalen härleds till manierismen vilket också 
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hela kompositionen med sin elegans uttrycker genom sin formalistiska upp-

byggnad.59  

Ballerinan Nana de Herrera avporträtterades 1928-1929 i en komposition 

som var hämtad från ett av hennes framträdanden. Det var den ungerske 

baronen Raoul Kuffners, som Lempicka senare gifte sig med, älskarinna.60 

Kroppen framställs manierad och mekaniserad, men också erotisk, i en vri-

den pose och fingrarna är vinklade i kubistiskt språk - det är en eklektisk 

stil där Art Deco med sitt affekterade uttryck som framträder främst i bilden, 

men det är också tydliga tecken på formalism. Färgtonerna är neutrala med 

grånyanserad bakgrund där skyskraporna i sin grafiska form strävar mot 

himlen och utgör en stark kontrast mot den kurviga kroppen. Den stålhårda 

blicken riktas från betraktaren medan de röda läpparna å andra sidan utgör 

en detalj för betraktaren att fästa blicken på. Den estetiska känslan blir 

ändå positiv då det manierade kroppsuttrycket är så välformulerat och att 

den spetslika danskreationen sveper kring kroppen. 

Den välbärgade läkaren och forskaren Pierre Boucard är avporträtterad i 

Portrait of Doctor Boucard (1929). Målningen är sammanhållen i en kompakt 

komposition och färgsättningen är elegant i, som tidigare, vitgrå färgskala 

med effektfull röd klang i ett minimalt parti. Provröret och det skimrande 

gula mikroskopet symboliserar hans verksamhet. Kroppen med den långa 

vita rocken framträder i en plastisk rytm medan det breda axelpartiet är 

kubistiskt uttryckt. De beiga byxorna skymtar fram till viss del och den 

gröna slipsen med den något blåtonade skjortan harmoniserar med bilden i 

övrigt. Den kubistiska och futuristiskt inspirerade gråtonade bakgrunden är 

karakteristisk för Lempicka och det var också en av Lhotes grundidéer att 

använda gråa nyanser som en övergång och avgränsning till andra färgpar-

tier. De vita triangulära partierna, som också finns i bakgrunden, korre-

sponderar med kragen på rocken. Boucard ser kanske något okultiverad ut 

och inte som en läkare till professionen, men han är elegant och en betrak-

tare kan fundera över den sociala identiteten då det är en tudelad framto-

ning.  
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De halvslutna ögonen kvinnan har i The Blue Scarf (1930) gör att man ser 

henne som i en atmosfär av drömtillstånd, men också att hon trots detta har 

en isig blick. Hon framträder i trekvartspose med den blå-vita tvärrandiga 

schalen löst svept om halsen och det blonda lockiga håret sticker fram från 

den svarta baskern. Modet att bära basker – och att Lempicka målade en 

sådan modell, sägs vara att hennes idoler Marlene Dietrich och Greta Garbo 

bar sådana. Ansiktet är ändå intensivt med de röda tjocka läpparna där ha-

kans sidolinje är markerad helt rund. I bakgrundens vänstra övre hörn syns 

en grå-brun segelbåt och för övrigt är det lilla som syns av bakgrunden hel-

täckande monokromt grå. Kvinnan framträder i närstudie och målningen 

kännetecknas av reklambild eller modefotografi.61 Målningen ger en fin visu-

ell framtoning med utmärkta former och den begränsade färgskalan påmin-

ner om Lhotes tankar. Det är en modern och sund kvinna som framträder 

och man kan associera henne med segelbåtarna i bakgrunden där friska 

vindar råder. 

I målningen Idylle (1931) framträder den välklädda, ljushyade, blåögda kvin-

nan som konstraterar mot mannens sjömanskostym och olivfärgade hy med 

en aristokratisk näsa i profil där han ser på henne med lidande blick – han 

är på väg någon annanstans. Kvinnans ljusa hår är framställt i metalliska 

slingor, vilket påminner, enligt en del kritiker, om Legérs grundtankar i ett 

konstverk.62 I bakgrunden syns kubistiskt gråmålade skepp varav ett av dem 

är namngett Lempicka. Den grå färgen konstraterar fint mot mannens blå 

kostym och kvinnans blåmönstrade scarf. Fingrarna framställs cylindriska – 

också en påminnelse om Legérs formspråk ”tubism”,63 vilket också är en del 

av postkubismen. Bilden uttrycker längtan, vemod och avsked. 

Adam and Eve (1932) fyller med sina kurviga geometriska kroppar i stort sett 

hela bildytan, det är en monumental erotisk bild som moderniserar det bib-

liska temat. Adams virila bakdel tillsammans med hans högra arm bildar en 

diagonal linje med Evas konformade bröst och till det hudfärgade äpplet hon 

håller i handen, vilkens fingrar är förkonstlade i linje med kubismen. Bådas 
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nedåtvända ansikten är för övrigt kubistiskt uttryckta. Eva poserar förföriskt 

med intensivt ljus- och skuggspel och det är en utmanande känslighet i 

Adams maskulina och muskulära kroppsåtergivning. Gestaltningen av krop-

parnas hudfärg konstraterar välbekant med bakgrundens futuristiska 

stadsbild i grå-vita nyanser. De rödmålade läpparna, naglarna samt bröst-

vårtan är en effektfull koloristisk accent i konstverket och kanske ville hon 

attrahera betraktaren med en chic feminin prägel.64 Kvinnans hår framställs 

även här som metallslingor av samma utseende som i målningen Idylle och 

hon kan associeras med La Garçonne. Det är en modern återgivning av temat 

där Adams kropp är mer erotisk och bryter mot traditionen vid återgivning 

av Adam och Eva.65 En betraktare kan se att det är en frigjord tolkning där 

paret är ogenerade i sin nakenhet. En van betraktare kan kanske också se 

att det finns en viss likhet med Lucas Cranach målningar på samma tema.  

En kritiker skrev om The Blue Virgin (1934) att den var hård och metallisk 

likt andra målningar av jungfrur som Lempicka målade under detta år. 

Kvinnan har mandelformade ögon och karakteriserar ett österländskt utse-

ende, hon har inga ögonfransar, men artificiella ögonbryn. Den ljusa hyn 

omges av nästan monokrom färgskala i det blå doket som veckas och fyller 

bilden helt, medan läpparna och en krage kring halsen är lysande röda. An-

siktet är synnerligen ovalt utformat och bildar motsats i jämförelse med det 

blå doket. Gioia Mori skriver att denna målning är komponerad efter en 

marmorskulptur och kanske efter Michelangelos Pietà från 1499. Det är 

också en referens till uttrycket ”return to order” att använda sig av antika 

källor och då särskilt i Italien.66 Lempickas jungfru är profan och humanise-

rad kan man se, men hennes ansiktsuttryck är statiskt.  

Beggar with Mandolin (1935) (eller The Old Musician) har ett helt annat ut-

tryck då den geometriska gestaltningen inom Art Deco hade blivit passé se-

dan en tid. Den här målningen har sitt ursprung från renässansens konst 

vilket Lempicka nu föredrog att gestalta,67 men det är fortfarande inslag av 
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Art Deco med till exempel den grå något kubistiska bakgrunden och den so-

ciala funktionen. Den gamle mannen är avbildad sittande i halvfigur med en 

voluminös kropp som fyller bilden till större delen. Han har bedjande ögon 

samt ser något tilltufsad ut, men ändå välklädd vilket är gestaltat ymnigt i 

bruna nyanser vilket även mandolinen är. Det är också här endast den blå 

färgen som konstraterar mot den neutrala och begränsade koloriten, den 

skulpturala formen som framträder blir effektfull. Den sociala funktionen 

bilden uttrycker är mer realistiskt än tidigare målningar och ansiktsuttryck-

et ger en känsla av sorglighet. 

Konststil 

Tamara de Lempicka målade ikonoklastiskt och dramatiskt i en modern stil 

och inspirerades av tidiga italienska mästare som Bellini, Botticelli, Pon-

tormo och Caravaggio, men också franska målare som Ingres och Léger. Sti-

len är därutöver ett konstgrepp som hänger sig åt narcissism som utgör en 

referens till målaren själv.68 Stilen kan alltså uppfattas som ett uttryck för 

Lempickas egen fashionabla och moderna livsstil – att det är en egen identi-

tet som framkommer, men också ett uppträdande inför en förmodad 

publik.69 Hon hade också sina lärare Denis och Lhotes lära som grund där 

det primära var att utveckla en stil som prioriterade en uttrycksfull och de-

korativ estetik. I en del konstverk av Lempicka är både formerna och färger-

na i en manieristisk stil vilken kännetecknas av klara färger, sammanställda 

kompositioner och överdrivna former med poserande gester. De har också 

förvrängda proportioner och en karaktär av rumsillusion samt är expressivt 

och dekorativt uttryckta. Det kan vara plastiska eller rytmiska former, 

skulpturalt formgivna, med linjer och kurvor som står i konstrast till de sub-

tila kubistiska formerna som uttrycks främst i bakgrunden av målningarna, 

men de framträder också i händer och bröst – den kubistiska strukturen är 

humaniserad. Det finns markerade gränsytor där färgen spelar stor roll – 

ibland är dessa dämpade mot den grånyanserade bakgrunden, men lika 

gärna stark begränsad kulör med den karakteristiska lilla touchen av rött. 

Lempickas intresse för arkitektur speglar sig också i målningarnas bakgrund 
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där skyskrapor mer eller mindre utpräglat tornar upp sig och har en futur-

istisk prägel. Målningarna är komponerade så att den poserande framträder 

med hela eller delar av sin kropp på i stort sett hela bildytan där ibland hu-

vudet är så att säga ”avskuret” vilket Lempicka ansåg skulle förstärka in-

trycket av att personen var i rörelse – på väg.70 Kanske var just detta ett eget 

sätt att uttrycka sin inspiration från den fartfyllda futuristiska gestaltning-

en. Horisontlinjen är alltså utesluten och det finns inte heller något definie-

rat mittparti i många målningar – hon har åstadkommit en okonventionell 

och individuell komposition. Totalt kan stilen i Lempickas konstverk vid den 

undersökta tiden hänföras till Art Deco då den innehåller sofistikerade och 

dekorativa figurer med manierade uttryck och syntesen främst mellan subtil 

kubism, italiensk futurism och manierism, men även från den fashionabla 

omvärlden och då särskilt Paris. 

4. Analys av former 

Tamara de Lempickas båda lärare Maurice Denis och André Lhote hade 

Cézannes konst som ett av sina ideal, men Lempicka höll inte med dem om 

detta. Därför ska jag försöka uttyda om hon ändå fick intryck som kan här-

ledas till honom främst avseende hans porträtt och badande kvinnor.  

Paul Cézannes former 

Cézanne använde inte färgerna som ett komplement till formen utan de re-

presenterade formen och då han studerade formerna till att måla stilleben 

försökte han få förståelse för dessa och såg i dem sfären, konen och cylin-

dern vilka blev hans teori för former. När han målade porträtt placerade han 

modellen så att säga rakt upp och ner och centralt i bilden samt ofta på kort 

avstånd rakt framifrån på ett självklart sätt. Den avbildade framträder i en 

form av monumentalitet och i och med att färgskalan är neutralt harmonise-

rad med någon liten touch av starkare kolorit så blir målningen inte mono-

ton. Cézanne använder sig av svart färg för att förstärka kontrasten mot hu-

dens färgton där ansiktet ofta framträder mer av kraftfullhet än av sensibili-

tet till en början. Senare blir både formerna och färgerna av mer subtil ka-

raktär och även det personliga uttrycket hos den avporträtterade. Han kom-
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ponerade rytmiska fraser och total plasticitet – brydde sig om alla delar i 

målningen, som till exempel i The Bathers (1899-1904) där det råder spon-

tanitet och frihet hos de nakna skulpturala kvinnorna i landskapet, men 

också symmetri. Både formerna och färgerna är geometriska och varje del i 

en komposition står i ett integrerat förhållande med det centrala temat. Se-

nare målar Cézanne abstrakta konstruktioner av plastiska rytmer där varje 

form är i separat rörelse vilka tillsammans bildar en arkitekturliknande 

komposition. De geometriska formerna blir senare också mer fria och varie-

rande och den dominerande färgen är nu grått vilket han delvis tidigare hade 

använt som bakgrund till sina stilleben.71 Det är inte slumpmässiga former 

som uttrycks utan varje form betyder linjer och färger i en kombination vil-

ket sätter konstnärens och betraktarens estetiska känslor i rörelse. Cézanne, 

skriver Clive Bell, uttrycker endast det han såg i betecknande former – han 

hittade inte enbart på abstrakta sådana, men det är helheten i målningen 

som slutligen blir betydelsefull.72 Formalister säger att en form är beteck-

nande och utmärkande då den är intressant och spännande samt skiljer sig 

från naturen, men enligt Noël Carroll finns det dock inte någon betecknande 

form då det inte finns en definition av en sådan. Formalister antyder också 

att en betecknande form ger betraktaren en särskild inre känsla, men inte 

heller här finns en definition av en sådan. Det blir en diffus förklaring för att 

vara trovärdig.73 Noël Carroll skriver också att Bells teori om betecknande 

former skulle innebära att konst inte skulle ha statusen av konst om den 

inte innehöll betecknande former.74 

Lempicka/Cézanne - former 

Cézanne bryr sig mer om ytan på en målning än verkligheten som är avpor-

trätterad i den – han är en verklig formalist, skriver Blake Gopnik i Washing-

ton Post 2006. Och om man jämför vad Roger Fry skrivit om Cézannes for-

mer, linjer och färger med Lempickas så kan man notera att hennes linjer 

och former är nog så plastiska och skulpturala, men inte symmetriska även 

om det ibland finns inslag av parallellitet. Monumentaliteten framkommer 
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likväl i Lempickas porträttkonst även om den där har en betydelse av stor 

och framträdande medan Cézannes har en ton av imponerande uttryck hos 

den som framställts. Färgskalan är delvis neutral hos Lempicka – det grå i 

bakgrunden, och ett fåtal färger, ibland stark kulör, används ofta med ett 

litet avvikande färgelement vilket också Cézanne använde samt att hans do-

minerande färg också var grått under den senare perioden han var aktiv 

konstnär. Den grå färgen förespråkade ju också Lempickas mentor Andre 

Lhote vilken hade Cézannes konst som en favorit att förhålla sig till. For-

merna och färgerna hos Cézanne är geometriska, men de är inte slump-

mässiga utan är kombinerade i en konstellation så att det blir ett tilltalande 

estetiskt uttryck. Jämför man här med Lempickas konst så är också dessa 

färger och former geometriska till viss del, men de har betydligt mer yta inom 

varje sådan och är dessutom färre till antalet i varje målning så långt jag kan 

se, men visst är de också estetiskt uttryckta med sina rytmiska former och 

kombination av färger. Cézanne använde sig av svarta konturlinjer (likt den 

syntetiska kubismen) för att förstärka gränsen mellan kroppens avbildning 

och ytan därutöver, vilket inte Lempicka gjorde även om det är linjeformiga 

markerade gränsytor. Clive Bell skriver att Cézannes former är betecknande, 

eller signifikanta, men enligt Noël Carroll finns det inte någon definition av 

sådana. Efter att ha analyserat Lempickas konstverk anser jag ändå att 

Lempickas former ifråga om gestaltning har en egen signifikans. Det blir hos 

båda konstnärerna och deras betraktare i alla fall en övertygande utmaning 

att förhålla sig till de specifika formerna. 

Fernand Légers former 

Enligt den litteratur jag läst fick Tamara de Lempicka inspiration från Fer-

nand Léger och för att kunna tolka detta formuleras här nedan ett avsnitt 

om hans formspråk, vilket sedan korreleras med Lempickas konst.  

Avantgardet i Paris utövade påtryckning på Léger att använda den klassiska 

stilen när han gestaltade sina konstverk från omkring 1920 och det blev en 

egen stil för hans ”return to order” – purismen, vilken för Léger, stod för den 

nya kubismen i samspel med en traditionell avvägd syn på maskinen som en 
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ny geometrisk värld i samtiden.75 Det var fråga om en elementär form såsom 

sfären eller kuben och därefter, men i interaktion, en mer human, eller kul-

turell, genklang där proportionerna var av stor betydelse. Légers formspråk 

blev, från att vara mekanisk, mer klassiska figurkompositioner, men dessa 

hade en primitiv iscensättning. Det var dock en motstridig stil av kontraster 

då de nakna figurerna inte är helt klassiska utan moderna där känslan av 

mekanik är ny - det var en mekanisk grundtanke av den mänskliga kroppen. 

De statiska figurerna hade ändå en balanserad rytm och ett genuint fysiskt 

uttryck. Léger målade också figurer med uttryck från den realistiska tradit-

ionen, men, enligt författaren Christopher Green, fantasin räckte inte till att 

få fram den innerlighet som var naturligt utan de blev ändå mekaniserade i 

hans egen klassiska stil. För Léger fanns i grunden bara ett väsentligt ut-

trycksmedel av formalistiskt verkan när det handlade om sina nakna männi-

skofigurer och det var i en föreställning av modern struktur. Och, som 

Cocteau nämnde 1923, var det bättre att ha ”stil” än att ha ”en stil”.76 Léger 

ville också uttrycka sina figurer med färger och former hellre än att låta yta 

och form stråla samman eller gå isär och han uppfann den så kallade 

tubismen där till exempel kroppens olika delar är framställda med en skugga 

för att uttrycka ett tredimensionellt djup där delarna blir omfångsrika och 

metalliska – det är en symbios mellan människa och maskin.77 

Lempicka/Léger - former 

 En ny kubistisk/geometrisk stil kan man säga att både Lempicka och Léger 

stod för, men olika. Det gemensamma kan sägas vara den ”tubistiska” for-

men av kroppens ben och fingrar vilka i Légers fall har relativt stor volym 

jämfört med andra delar. De har också ett mer robust uttryck av den for-

men, men kan spåras även i Lempickas konstverk där också skuggningen 

gör att det blir en djupverkan. Båda uttrycker en klassisk figurkomposition 

där Lempickas är mer av en utstuderad modern plastisk och rytmisk attityd 

medan Légers har en primitiv utstrålning och är statiska, men har en balan-

serad rytm med en modern mekanisk påverkan. Légers figurkompositioner 
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har i betydande utsträckning primära geometriska former såsom sfären eller 

kuben där Lempickas är överdrivna samt förvrängda i sina proportioner. 

Proportionerna hos Léger är stabilt uttryckta och färgerna är klara grundfär-

ger som gult, rött, blått och grönt uttryckta i tydliga former. Lempickas fär-

ger kan vara ett urval av stark färg, men ofta mer neutrala med det centrala 

uttrycket av grått. 

5. Slutsatser 

Det är vanligt att kritik av konst tar hänsyn till sammanhanget av estetik 

och skönhet med målet att på en rationell grund fälla ett omdöme om ett 

konstverks kvalitet, men det går inte att undvika det socio-politiska tillstån-

det för tiden. Lempicka nådde sin höjdpunkt då Paris kulturella klimat var 

en vital symbol för hoppfullhet, dekadens, kvinnlig frigörelse och nyskap-

ande mode där smärtan från första världskriget hade börjat bli återställd och 

framtiden såg optimistisk ut. Tillkomsten av Tamara de Lempickas konst-

verk var då 1920-talet med Art Deco-kompromissens tid och 1930-talet med 

dess välkända ”return to order”, vilket kännetecknades av postkubism och 

nyklassicism. Betraktar man Lempickas konst så är den mer än dessa ismer 

och Art Deco då den psykiska och fysiska intensiteten hos hennes mänskliga 

avbildningar också återger ett intryck av ”den nya sakligheten” där en viss 

desillusionerad yttring framträder. Lempicka fick inspiration från den synte-

tiska kubismens formspråk, men hon utformade den till en mer dekorativ 

inverkan och den dekorativa stilen var också hennes främsta uttryck. Hon 

hade inte en direkt erfarenhet av kubismens utvecklingsfas där Picasso och 

Braque var föregångare. Hon fick erfarenhet genom studier i Italien från re-

nässansens målare bland annat manieristerna med sina överdrivna former 

och dramatiska rörelser, vilket framträder i en del konstverk – en filtrerad 

tradition som var viktig för kreativiteten och en egen inre vilja hade stor be-

tydelse för en nyskapande konststil. Samtidens fashionabla omvärld i Paris 

var också en inspirationskälla inom Art Deco och det uttrycks med glamo-

rösa porträttstudier hos Lempicka. Motivvalet vid den här tiden var männi-

skofigurer, vilka bäst uttrycker Art Deco-stilen inom måleri, både manliga 

och kvinnliga och till en början valde Lempicka att avporträttera den socie-

tetskrets hon befann sig i. När hon hade blivit en känd konstnär utökade 
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hon denna krets till mer vanliga människor, men för henne av stor bety-

delse, då hon hade en närmare relation till flertalet. 

Trots en benägenhet från kritiker att vilja klassificera kvinnlig konst utifrån 

manlig på 1920-talet kan man erkänna den kvinnliga, här Lempickas, som 

en bekräftelse på ett oberoende och individuellt konstnärskap. Precis som de 

geometriska och skulpturala figurerna i hennes målningar representerar en 

kropp som är sammansatt av en variationsrikedom är Lempicka, som en 

modern kvinna och konstnär, men komplex, också en kvinna som måste ses 

ur flera perspektiv. Dessutom var många kvinnliga konstnärer medvetna om 

att det fanns begränsat med, om någon, kvinnlig konstnär i konsthistorien 

så de måste finna nya vägar att utveckla ett eget bildspråk att framställa vi-

suella koder av det kvinnliga idealet. Lempickas porträtt har ett geometriskt 

formspråk och en rytmisk komposition samt representerar en modern 

kvinna och man liknande den i media.  

Proportionen av kropparna i relation till bakgrunden rubbar balansen i 

kompositionen och det är bristen på balans som sätter igång ett omedelbart 

möte mellan betraktaren och Lempickas sensuella kvinnliga kroppar. Krop-

parna förvandlar hon till ouppnåeliga ikoner och gör dem omänskliga och 

reserverade, men med åtrå där uttrycket till betraktaren är arrogant också 

från männen. Man kan ställa sig frågan till vilken typ av betraktare Lem-

picka har avsett sina målningar, vilken social och sexuell position den per-

sonen ser dessa. Konventionen att ha framställt kvinnliga kroppar i syfte till 

den manliga blickens önskningar och fantasier har ifråga om Lempickas bil-

der främjats av debatten av feminister och psykoanalytiska teorier där den 

kvinnliga blicken antas upptäcka en motsvarighet till upplevelser av den 

egna kroppen. Den manliga posören i de bilder som är med i studien, föru-

tom Beggar with Mandolin, har varit beroende av sin status vid tillfället och 

främjar dennes position. 

Det plastiska skiktet i Lempickas och Cézannes målningar har stor betydelse 

för det estetiska uttrycket där också formen betyder linjer och färger i en 

kombination - former knyts ihop och bildar en helhet. Formalister anser att 

en betecknande form, om det nu finns en sådan, vilket Clive Bell anser, skall 
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vara intressant och ge en särskild känsla, men definitionen av en sådan 

saknas. Är då konsten i min studie inte konst kan man fråga sig? Det är inte 

slumpmässiga former som uttrycks i varken Lempickas eller Cézannes mål-

ningar anser jag och de har en individuell prägel som gör att helheten blir 

mycket välformulerad och estetisk. I fråga om Légers figurer är de inte plas-

tiska utan statiska, men med en balanserad rytm där formerna är elemen-

tära och vad jag kan se finns inte någon koppling till en så kallad beteck-

nande form utan den är av det traditionella slaget. Proportionerna var hos de 

nämnda konstnärerna förstås av stor vikt för att uttrycka sin egen konststil.  

Den eklektiska konststilen med dess färgkonstellationer och urbana uttryck 

hos Lempicka ger ett helhetsintryck som är estetiskt tilltalande formmässigt, 

men det är också av vikt att förstå den tid som verken tillkom – att ha en 

bildförståelse där det också blir en utmaning att förstå den dolda betydelsen. 

Litteraturstudierna med dess fördjupning inom bland annat kubism och Art 

Deco har varit till fördel för att tolka konstverken, men också att ha inblick i 

den historiska bakgrunden där Lempicka förmodligen också hämtade inspi-

ration.  

6. Sammanfattning 

Tamara de Lempickas konstnärskap utvecklades till sin höjdpunkt under 

åren 1925-1935 i Paris vilken var en dynamisk, pulserande stad under mel-

lankrigstiden med yttringar av konstnärlig frihet och dekadent livsstil. En 

analys av ett urval konstverk görs för att få ett grepp om hennes konststil då 

det i litteraturen är något bristfälligt redogjort. Hon målar mänskliga kroppar 

i en expressiv och dekorativ stil där helheten är Art Deco med dess karakter-

istiska element av subtil kubism, men också inslag från den italienska re-

nässansen och samtida stilarter. Hennes färgval är sparsmakad, men verk-

ningsfull med de gråa nyanserna i bakgrundens kubistiska och futuristiska 

formationer. Det blir en estetisk upplevelse av helheten i konstverken. Upp-

satsen gör också en formalistisk jämförelse med Cezannes bildspråk där det 

finns en antydan till likhet i fråga om plasticitet och skulpturalt uttryck me-

dan i jämförelsen med Léger det är den klassiska figurkompositionen och 

”tubismen” som delvis är överensstämmande. Dessa tre konstnärer har ka-
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rakteristiska och egna formuttryck – de avbildar inte efter den fysiska verk-

ligheten, men Légers är av en mer fundamental art.  
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Bild 11. Nana de Herrera 1928-29 

 

Bild 12. Portrait of Doctor Boucard 1929 

 

Bild 13. The Blue Scarf 1930 

 

Bild 14. Idylle (or Le Depart) 1931 
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Bild 15. Adam and Eve 1932 

 

Bild 16. The Blue Virgin 1934 

 

Bild 19. Grande Odalisque 1814. J.A.D. Ingres 

 

 Bild 17.The Turkish Bath 1862. J.A.D. Ingres. 

 

Bild 18. Beggar with Mandolin 1935 

 

 

Bild 20. Five Bathers 1885-87. Paul Cézanne. 
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Bild 21. Three Woman 1921. Fernand Léger. 
 

Bild 22. The Bathers 1899-1904. Paul Cézanne.

 

 

Bild 23. Vizitatione 1528-29. Pontormo. 

 

Bild 24. Two Bathers.1920. Pablo Picasso.  
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9. Bildförteckning 

Bild 1. Portrait of Marquis d´Afflitto, 1925. Hämtad 140118 

https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=exJVU7jeFIiAywOgvoDQAw&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii

=_&imgrc=FHO35JBj0hfg4M%253A%3BwyocGghM86Al3M%3Bhttp%253A%252F%252Fww

w4.ncsu.edu%252F~tjarmst3%252Fpaintings%252Fpeople_one%252Fde%252520Lempicka

%252C%252520Tamara%252520-%252520portrait-of-the-marquis-d-afflito-

1925.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww4.ncsu.edu%252F~tjarmst3%252Fgallery%252F

people_one2.html%3B1213%3B746 

Bild 2. Two Little Girls with Ribbons, 1925. Hämtad 140208 

httpswww.google.sesearchq=les+deux+fillettes+aux+rubans&tbm=isch&imgil=3HEzVE03Ivy

B7M%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-

tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQ 

Bild 3. High Summer, 1928. Hämtad 140123 

httpswww.google.sesearchq=die+dame&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iV73Uszb

DafnywOX_ID4CQ&ved=0CDYQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=raZZhN

VOrOaMiM%253A%3BSE8-nuFr7jp4gM%3Bhttp%253A%252F%252Fw 

Bild 4. Autoportrait or Woman in the Green Bugatti, 1929. Hämtad 140123. 

httpswww.google.sesearchq=die+dame&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8lL3Up_IE

KH_ygO8i4LoAw&ved=0CC0QsAQ&biw=1093&bih=498 

Bild 5. Saint-Moritz, 1929. Hämtad 140126 

https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=NhdVU9-

LF6mBywOf0YH4Ag&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9K

lGmns-

biLxAlM%253A%3BmMYp3Fc434M4oM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic.theculturetrip.co

m%252Fimages%252F56-199772-tamara-de-lempicka-

3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftheculturetrip.com%252Feurope%252Fpoland%252Fartic

les%252Fart-deco-icon-the-alluring-mystique-of-tamara-de-

lempicka%252F%3B668%3B445 
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Bild 6. Portrait of Prince Eristoff, 1925. Hämtad 140208 

https://www.google.se/search?q=portrait+of+prince+eristoff&biw=1093&bih=498&tbm=isch

&imgil=qhYjdmNkw0goTM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-

tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQpU7NQVkpFpdt62ctC86y

7DxLLVxKsKtKe1pWmB228uke5jBwx%253B800%253B555%253BuVsE7f9AwMaDMM%253

Bhttp%25253A%25252F%25252Fipaintingsforsale.com%25252Fpainting%25252Fportrait_o

f_prince_eristoff-

6671.html&source=iu&usg=__zS96AUFmCO_8q2fRD5FjF_x0bP8%3D&sa=X&ei=chhVU6CU

EO-

jJygPh6ICQAw&ved=0CDAQ9QEwAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qhYjdmNkw0goTM%253A%

3BuVsE7f9AwMaDMM%3Bhttp%253A%252F%252Fipaintingsforsale.com%252FUploadPic%

252FTamara%252520de%252520Lempicka%252Fbig%252FPortrait%252520of%252520Pri

nce%252520Eristoff.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fipaintingsforsale.com%252Fpainting%

252Fportrait_of_prince_eristoff-6671.html%3B800%3B555 

Bild 7. Group-of-four-nudes, 1925. Hämtad 140123. 

httpwww.wikipaintings.orgentamara-de-lempickagroup-of-four-nudes-1925 

Bild 8. Kizette in pink, 1926. Hämtad 140208 

http://purums.blogspot.se/2011/11/tamara-de-lempicka.html 

Bild 9. La Belle Rafaëla, 1927. Hämtad 140126 

http://www.tamara-de-lempicka.org/La-Belle-Rafaela,-1927-large.html 

Bild 10. Maternity, 1928. Hämtad 140215 

http://www.tamara-de-lempicka.org/Maternity,-1928-large.html 

Bild 11. Nana de Herrera, 1928-29. Hämtad 140215 

https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&

ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&i

mgrc=DpdxU-

IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.c

om%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-

Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-

Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Foil-

paintings%252Fproduct%252F116798%252Fnanadeherrera%3B500%3B927 

http://purums.blogspot.se/2011/11/tamara-de-lempicka.html
http://www.tamara-de-lempicka.org/La-Belle-Rafaela,-1927-large.html
http://www.tamara-de-lempicka.org/Maternity,-1928-large.html
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
https://www.google.se/search?q=nana+de+herrera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ahpVU528KMOJyAON7oGoDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DpdxU-IHrc8xDM%253A%3BJQ1MLav9U92QAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%252Fpaintings%252Fartists%252F2012%252Fmay2%252Fbig%252FTamara-de-Lempicka-xx-Nana-de-Herrera-xx-Unknown.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oceansbridge.com%25
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Bild 12. Portrait of Doctor Boucard, 1929. Hämtad 140208 

https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&i

mgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%25

2Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-

Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2013

%252F01%252F08%252Ffallen-and-falling-apples-lempickas-doctor-boucard-as-case-

study%252F%3B300%3B528 

Bild 13. The Blue Scarf, 1930. Hämtad 140215 

https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdi

i=_&imgrc=UWNEPWHKqTzcqM%253A%3BZFQIP9KbTLzzTM%3Bhttp%253A%252F%252F4

.bp.blogspot.com%252F-

NQIhhTdKt_M%252FTtcSA1WMDZI%252FAAAAAAAAD60%252FORuYrOoJF_I%252Fs1600

%252Ftamara_de_lempicka_2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fulla-

marie.blogspot.com%252F2011%252F11%252Ftamara-de-lempicka.html%3B244%3B320 

Bild 14. Idylle (eller Le Depart), 1931. Hämtad 140215 

httpwww.christies.comlotfinderpaintingstamara-de-lempicka-idylle-5493641-details.aspx 

Bild 15. Adam and Eve, 1932. Hämtad 140123 

https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498 

Bild 16. The Blue Virgin, 1934. Hämtad 140208 

https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdi

i=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc3

00221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-

1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-

virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3B538 

Bild 17. The Turkish Bath, 1862. Hämtad 140228 

https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&img

https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=portrait+of+doctor+boucard&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xRpVU6LGL8r8ygPM74HYAw&ved=0CE0Q7Ak&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aoqDMv3qqoS_1M%253A%3BnnqNKrPGIlCDxM%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FPortrait-of-Doctor-Boucard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhealthyinfluence.com%252Fwordpress%252F2
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=tamara+de+lempicka&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=JxtVU7SiH8LjywP5wYCQBg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rpPcsk0Mwdv_9M%253A%3BbU_A7d9hv6HMYM%3Bhttp%253A%252F%252Fc300221.r21.cf1.rackcdn.com%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka-1345922345_b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpictify.com%252F158637%252Fthe-blue-virgin-tamara-de-lempicka%3B374%3
https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656
https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656


 

38 
 

dii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww

.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3B

http%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3

B656 

Bild 18. Beggar with Mandolin, 1935. Hämtad 140305 

https://www.google.se/search?q=beggar+with+mandolin&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s

a=X&ei=YR1VU6ruOKfnygPfsoCQCA&ved=0CCsQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=

_&imgrc=637mIivd5lrB2M%253A%3BSa_CrYei8Lf9FM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blo

gspot.com%252F-

l4o5vSYEqxk%252FTmZLPNdcZ_I%252FAAAAAAAAB98%252FLfH2m2Vh_qI%252Fs640%2

52FBeggar%252Bwith%252BMandolin.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Floveisspeed.blogspot

.com%252F2011%252F09%252Fpaintertamara-de-lempicka.html%3B336%3B439 

Bild 19. Grande Odalisque, 1814. Hämtad 140228. 

httpen.wikipedia.orgwikiJean_Auguste_Dominique_Ingres 

Bild 20. Five Bathers, 1885-87. Hämtad 140214. 

httpswww.google.sesearchq=cezanne&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=FT4SU6TkB

Mj9ygOChoCQBQ&ved=0CCkQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rxz2

66UpSou3VM%253A%3BfssWEwnB6gOKGM%3Bh 

Bild 21. Three woman, 1921. Hämtad 140208. 

httpwww.wikipaintings.orgenfernand-legerthree-women-1921 

Bild 22. The Bathers, 1899-1904. Hämtad 140228 

https://www.google.se/search?q=paul+cezanne&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=4

h1VU6irLorOygPOrIC4Dg&ved=0CCoQsAQ4Cg&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgr

c=wuABZcDdfUV_HM%253A%3B77oAX1aZfhrGZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.finear

tcanvasprints.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F12%252FPaul-

Cezanne-Bathers-

1894.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fineartcanvasprints.com%252Fhome%252Fsize-

18x26-22x30%252Fpaul-cezanne-bathers-1894%252F%3B938%3B676 

Bild 23. Vizitatione, 1528-29. Hämtad 140214 

httpwww.frammentiarte.itdal%20GoticoPontormo%20opere24%20visitazione.htm 

 

https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656
https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656
https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656
https://www.google.se/search?q=the+turkish+bath+ingres&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8BxVU8WLDefNygP37ILIDA&ved=0CDkQsAQ&biw=1093&bih=498#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Aopizk5cWTt2IM%253A%3BfpfNc42i9q_J6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252Fimages%252F1%252F1b%252FIngres_The_Turkish_Bath.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conservapedia.com%252FTalk%253AJean_Ingres%3B651%3B656


 

39 
 

Bild 24. Two Bathers, 1920. Hämtad 140223 

httpwww.pablo-ruiz-picasso.nettheme-kupalshitsy.php 


