
.  

 

 
 

 

Bilden av kvinnan i samtida iransk konst 
Tre kvinnliga konstnärer 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Monica Swedberg 
©

 

Påbyggnadskurs (C) i konstvetenskap 

Högskolan på Gotland 

Vårterminen 2012 

Handledare: Lars Wängdahl  



 2 

ABSTRACT  

Institution/Ämne Högskolan på Gotland/ Konstvetenskap 

Adress 621 67 Visby 

Tfn 0498 – 29 99 00 

  

Handledare  Lars Wängdahl 

  

Titel och undertitel: 

 

 

 

Bilden av kvinnan i samtida iransk konst 

Tre kvinnliga konstnärer 

 

 

 

Engelsk titel:  The woman pictured in iranian contemporary art. Three female artists.  

 

 

 

Författare  Monica Swedberg 

 

Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år)  Sommartermin (år) 

  2012  

 Innehåll: 

 

Jag vill med min uppsats undersöka bilden av kvinnan i samtida iransk konst och besvara frågor om  

- vilken kvinnobild som lyfts fram 

- vilket kvinnoideal 

- huruvida kvinnorna i bilderna är bundna till dessa ideal eller om de är fria att bestämma själva 

- om kvinnorna bryter mot sin egen kulturs ideal, och i sådant fall, fastnar de då i någon annan kulturs 

kvinnoideal? 

För att kunna besvara frågorna har jag valt ut tre samtida kvinnliga iranska konstnärer och analyserar två verk 

var av dem. Konstnärerna är Shadi Ghadirian, Shirin Aliabadi och Sagher Daeeri, alla tre verksamma i Iran.  

Jag har i mina analyser använt mig av en semiotisk analysmetod och jag har en feministisk och kulturell 

infallsvinkel i mitt resonemang och använder mig av feministiska konstteorier.  
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Inledning 

Under våren 2009 besökte jag en utställning på Saatchi Gallery i London, ”Unveiled: New 

Art from the Middle East” som berörde mig starkt.1 En av konstnärerna som var 

representerad där var Shadi Ghadirian. Utställningen intresserade mig för hur dagens 

konstnärer i denna del av världen uttrycker och tar upp frågor som kvinnors situation, 

religion, politik och dubbelmoral. Jag ville veta mer om bilder från länder där kvinnor 

förutom den patriarkala dominansen som finns i de flesta delar av världen också har en 

kultur och en religion som försvårar för dem att kunna leva ett i ett västerländskt 

perspektiv jämställt och självständigt liv. Hur ser mötet ut mellan den egna kulturen och 

den västerländska kulturen med sina ideal och krav på hur kvinnan ska vara och se ut? 

Kvinnor från dessa länder är påverkade och bundna av krav från flera olika håll. 

 

Ämnesbeskrivning och begränsningar 

Shadi Ghadirians bilder på Saatchi Gallerys utställning väckte min nyfikenhet på hur 

kvinnliga konstnärer i dagens Iran framställer kvinnor i sin konst. Då jag själv för många 

år sedan fick möjlighet att besöka och resa i Iran blev jag mycket starkt berörd över den 

situation och under de kulturella och religiösa regler som kvinnor levde med. Jag har 

därför ett särskilt intresse för hur kvinnors situation utvecklas och förändras i landet. Är 

det över huvudtaget möjligt för dessa kvinnor att uttrycka en egen självständighet och 

vilja och hur yttrar det sig i sådant fall i deras utseende, deras kroppar? Hur gestaltas 

den moderna iranska kvinnan av samtida kvinnliga konstnärer därifrån? 

  Jag har valt ut tre iranska kvinnliga samtidskonstnärer, Shadi Ghadirian, Shirin 

Aliabadi och Saghar Daeeri. Ghadirians verk såg jag på ovan nämnda utställning på 

Saatchi gallery, Aliabadi och Daeeri har jag stött på i litteratur och på websidor under 

mitt sökande efter samtida kvinnliga iranska konstnärer. De har alla framställt kvinnan 

och den kvinnliga kroppen i sin konst och gjort mig nyfiken. Jag vill i min uppsats 

beskriva dessa konstnärers konstnärskap och analysera några av deras verk. För att ge 

en bild av vilken kontext dessa verk bör ses i ger jag en mycket kort beskrivning av 

landet Iran, dess historia, utveckling och under vilka villkor människorna där lever.  

 

 

 

                                                           
1 www.saatchi-gallery.co.uk/artists/unveiled/ 2011-04-02 

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/unveiled/
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Syfte och frågeställning 

Hur kvinnors situation i olika kulturer, hur religion, traditioner, normer och ideal 

påverkar bilden av kvinnan är något som intresserar mig. Jag vill med mina analyser av 

dessa konstnärers bilder försöka besvara frågorna: 

 

* Vilken/a bild/er av kvinnan vill de visa i sina verk? 

 

* Är det ett muslimskt eller västerländsk kvinnoideal som lyfts fram?2 Skiljer sig idealen åt 

och i sådant fall hur?  

 

* Är dessa konstnärers kvinnor fria att själva bestämma över sin kropp och sitt utseende? 

Eller är de bundna till ett visst kvinnoideal och i sådant fall, vems ideal? 

 

*Om kvinnorna bryter mot sin egen kulturs kvinnoideal, fastnar de då i andra kravbilder 

på hur kvinnan ska se ut? 

 

 

Metod och teorier 

Vid analysen av konstverken har jag valt att använda mig av en semiotisk analysmetod.3 

Jag försöker alltså att tyda tecken i bilderna, tecken som kan ge olika associationer och 

betydelser.  Inom semiotiken kan jag komma vidare i min analys då man inom denna 

metod inte ger tecken en betydelse. Här tolkas tecken olika beroende på vilka 

erfarenheter vi har, ur vilken kulturell synvinkel vi ser dem och i vilken samhällelig och 

kulturell kontext som bilden befinner sig i. I den semiotiska analysmetoden kan tecknen 

alltså ha flera betydelser och denna betydelse är dynamisk, öppen och föränderlig över 

tid. Jag använder semiotiken i mina analyser som ett sätt att ställa frågor om vad verket 

kan tänkas betyda och på vilket sätt konstnärerna har uttryckt detta i verken.  

        I mina analyser har jag försökt närma mig bilden stegvis. Först genom att i det stora 

se vad det är jag ser, färger, format, komposition, objekt. Sedan för att gå närmare för att 

hitta symboler i vad jag ser. Vad betyder färgerna, hur stor vikt och betydelse har de i 

                                                           
2 Med begreppen västerländskt respektive muslimskt menar jag här de kulturella aspekter vi 
kan se i dem.  
3 D’Alleva, Anne, Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing, London, 2005, 
sid. 29 
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bilden. Tekniken, vilken betydelse den har för bilden. Symbolerna, hur kan de tolkas och 

ge mig en förståelse för bilden. Vem som är betraktaren har också sin betydelse för 

tolkningen av bilden och jag har försökt att i den mån det är möjligt att också plocka av 

mig mina egna kulturella glasögon i mina analyser.  Jag är medveten om att detta är 

svårt och i det närmaste omöjligt, men min förhoppning är att min ambition tillför något 

i analysen. 

        Jag har en feministisk och kulturell infallsvinkel i mitt resonemang och använder 

mig av feministiska konstteorier. Representation, den kvinnliga maskeraden, 

stereotyper, synen på det andra, betraktarens roll, the gaze, orientalism, är aspekter jag 

vill ta hänsyn till när jag försöker finna svar på mina frågor.  

        Sociologiprofessorn Stuart Hall menar att en aspekt på stereotyper är att den 

reducerar och utmärker egenskaper och fastställer olikheter.4 Stereotyper är en del av 

att upprätthålla en social och symbolisk ordning. I mina analyser har hans resonemang 

kunnat appliceras på västvärldens syn på den muslimska kvinnan, vilka egenskaper vi 

tillskriver henne och hur vi kan skilja henne från en icke-muslimsk kvinna. När det gäller 

förklädnaden och den kvinnliga maskeraden har detta bland annat behandlas av 

författaren Leena-Maija Rossi i artikeln Att re-turnera blicken.5 Hon menar att kvinnan 

genom att använda sig av kvinnligheten som förklädnad gör det möjligt för sig själv att 

medvetet upprätta ett avstånd både till sin egen bild och bilden av kvinnan i allmänhet. 

Rossi tar i sin artikel även upp vilken roll betraktarens och fotografens kön har när vi 

tolkar en bild. Har en kvinna någon möjlighet alls att avvärja sig från en manlig blick och 

dess konventioner? Även Joan Rivière talar i sin artikel Kvinnlighet som maskerad om 

hur kvinnor som strävar efter maskulinitet kan ikläda sig en mask av kvinnlighet för att 

avvärja en förväntad vedergällning från männens sida.6 Kontroll och avgränsning av 

kvinnan och den kvinnliga kroppen är en annan aspekt som jag använt mig av i 

analyserna där författarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund inspirerat till 

                                                           
4 Hall, Stuart, ”The spectacle of the other”,  Representation. Cultural Representations and 
Signifying Practices, Stuart Hall (Red.), SAGE Publications, London, 2010, sid 257 
5 Rossi, Leena-Maija, ”Att re-turnera blicken”, Konst kön och blick: Feministiska bildanalyser från 
renässans till postmodernism, Anna-Lena Lindberg (Red.), Nordstedts förlag, Stockholm, 1995, 
sid 216 
6 Rivière, Joan, ”Kvinnlighet som maskerad”, Feministiska konstteorier, Sara Arrhenius (Red.), 
Kairos nr 6, Raster förlag, Stockholm, 2001, sid 29 
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tolkningar. I deras bok Möten med bilder diskuterar de hur bildens uppbyggnad kan 

tolkas som att kvinnan ramas in, och därmed kontrolleras.7  

        Synen på det andra, the other behandlas även det av Hall.8 Det andra utmärks av att 

det skiljer sig från vad vi förväntar oss eller är vana vid och kan därmed tillskrivas 

egenskaper som det egentligen inte har, men det tillhör inte det invanda, alltså blir det 

det andra. När det gäller orientalism har Edward Saids bok Orientalism legat till grund i 

Chandra Talpade Mohantys diskussion i sin artikel Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses. Här diskuterar hon vår västerländska syn på det 

orientaliska som the other och hur vi gärna klumpar ihop kvinnor från icke-

västerländska delar av världen till samma grupp där vi ofta behandlar dem som offer för 

en kultur eller ett system.9  

 

Tidigare forskning 

Jag har i mitt arbete haft god hjälp av den litteratur i ämnet samtida konst från Iran som 

jag refererar till i texten och vilken finns upptagen i litteraturlistan. Shadi Ghadirian 

finns omskriven i en rad publikationer varav jag framför allt har använt mig av Rose 

Issas Shadi Ghadirian, Iranian Photographer10 och Iranian Photography Now11. Även i 

Veil. Veiling, Representation and Contemporary Art behandlas Ghadirians konst och 

artiklarna där har varit en inspirationskälla.12 Utställningskatalogen från Göteborgs 

konstmuseums utställning Det fördoldas verklighet från 2003 innehåller också en artikel 

om Ghadirian.13 Ghadirian finns också omskriven på flera websidor, bland annat galleri 

Kashya Hildebrand i Zürich.14 

                                                           
7 Eriksson, Yvonne och Göthlund Anette, Möten med bilder, Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 
122 
8 Hall, 2010, sid 234 
9 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser – Avkoloniserad teori, praktiserad 
solidaritet, TankeKraft förlag, Stockholm, 2006, sid 39 
10 Issa, Rose (red), Shadi Ghadirian Iranian Photographer, Saqi Books, London, 2008, sid 62 
11 Issa, Rose (red) Iranian Photography Now, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2008, sid 48 
12 Bayley, David A & Tawadros, Gilane, Veil. Veiling, Representation and Contemporary Art, 
Institute of International Visual Arts, inIVA, London, 2003, sid 58 
13 Doust, Dariush Moaven, Det fördoldas verklighet - Aletheia, Göteborgs Konstmuseeum, 2003, 
sid 36 
14 www.kashyahildebrand.org, 2012-03-16 

http://www.kashyahildebrand.org/
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        Shirin Aliabadi behandlas i böckerna Art of the Middle East15 och Contemporary Art 

in the Middle East.16 Hon är också omskriven i en rad artiklar, bland annat i the 

Independent och i the Guardian 2009,17  samt på några galleriers hemsidor, bland annat 

The Third Line i Dubai och the St Moritz Art Masters.18 

        Om konstnären Saghar Daeeri finns inte mycket skrivet förutom på ett par galleriers 

websidor.19 Hon är intervjuad av Nozlee Samadzadeh för online-magasinet The Morning 

News i september 2009.20  

 

 

Iran  

Kort historik, politik och religion 

Iran blev befolkat redan för flera hundra tusen år sedan av människans tidiga släktingar. 

På 3000-talet f.Kr uppstod en centraliserad stat, det elamitiska riket, som hade ett eget 

skriftspråk.21 Många stora välden har sedan dess uppstått och fallit i området och olika 

härskare, kulturer, folk och religioner har påverkat landet. Iran, eller Persien som landet 

hette fram till 1935, har också haft stort inflytande på de angränsande länderna. Under 

600-talet infördes islam som religion i landet och i mitten av 1500-talet blev den 

shiamuslimska riktningen statsreligion.  

        Under större delen av 1900-talet styrdes Iran av en shah, en kung. Först av Reza 

Shah Pahlavi och efter 1941 av hans son Mohammad Reza. Mohammad Reza påbörjade 

stora reformprogram, bl a jordreformer och drog igång en kampanj för att lära 

befolkningen att läsa och skriva. Shahen hade nära kontakter med USA och strävade 

efter att reformera Iran efter västerländsk förebild. Det gjorde att shahen fick ett starkt 

motstånd hos de religiösa ledarna i landet. När ett stort reformprogram skulle 

godkännas 1963 utbröt blodiga uppror ledda av shiamuslimska skriftlärda. En av dem 

var ayatolla Khomeini som greps och förvisades ut ur landet.  
                                                           
15

 Eigner, Saeb, Art of the Middle East – Modern and Contemporary art of the arab world and Iran, 
Merrel Publishers Ltd, London, 2010, sid 303 
16 Sloman, Paul, (red),  Contemporary Art in The Middle East, Black Dog Publishing, London, 2009, 
sid 60 
17 Butler, Katherine, Irans´ Hybrids Unveiled, The Independent, 27 juni 2009, 
Iqbal, Nosheen, Made in Iran Unveiled at London Gallery, The Guardian, 26 juni 2009 
18 www.thethirdline.com, www. stmoritzartmasters.com, 2012-03-07 
19 www.azadartgallery.com, 2012-03-02 www.mopcap.com, 2012-03-16 
20 www.themorningnews.org, 2012-03-06 
21 Höglund, Lena (red), Länder i fickformat 910, Iran, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2011, 
sid 12 

http://www.thethirdline.com/
http://www.azadartgallery.com/
http://www.mopcap.com/
http://www.themorningnews.org/
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        Under 1960-och 1970-talet hade Iran stora inkomster tack vare sin olja och shahen 

använde pengarna till vapeninköp och industrisatsningar.22 Tillväxten var hög men det 

var bara ett fåtal i landet som fick del av den. Klyftorna i samhället ökade och missnöjet 

hos den stora massan och de religiösa ledarna steg. Shahen försökte på alla vis att 

behålla makten, han införde till exempel enpartistyre 1975, men motståndet mot honom 

ökade och han såg sig till slut tvingad att lämna landet 1979. Den islamiska revolutionen 

var ett faktum och den återvändande ayatolla Khomeini hälsades tillbaka av jublande 

folkmassor.23 

        Maktstrukturen i Iran kan sägas vara en blandning av demokrati och teokrati. 

Parlament och president väljs i allmänna val men den högsta politiska och religiösa 

makten har den Högste Ledaren, som efter revolutionen blev Khomeini. Den islamska 

skrivna lagen, Sharia, är den viktigaste rättskällan.24 

        Den revolutionära rörelse som drivit bort shahen bestod av flera politiska och 

religiösa krafter, men efter en tid stod det klart att Khomeini och de skriftlärda mullorna 

inte tänkte dela med sig av makten. Flera folkgrupper och oppositionella förföljdes, 

människor försvann eller avrättades utan rättegång. En hatisk propaganda spreds i 

landet mot shahens förre bundsförvant USA och Irans relationer med flera västländer 

försämrades. De som hade arbetat åt den störtade shahen fängslades och många 

avrättades efter summariska rättegångar.25 

        Efter Khomeinis död 1989 blev den dåvarande presidenten Khamenei den nya 

andliga ledaren och presidentposten övertogs av Rafsanjani som försökte införa 

reformer i landet och skapa bättre relationer med västvärlden. Rafsanjani förlorade 

presidentposten 1997 till Khatami som utlovade ett öppnare och mer demokratiskt 

samhälle, ökad frihet för kvinnor och minskad kulturell censur. Han utsåg den första 

kvinnan i en regering efter revolutionen. Den nya politiken möttes dock av hårt 

motstånd från de konservativa grupperna och det religiösa väktarrådet. Frispråkiga 

tidningar förbjöds och väktarrådet underkände parlamentets reformvänliga kandidater 

som illojala mot islam.  Regeringens reformarbete stötte på problem hela tiden genom 

att väktarrådet och ayatolla Khamenei blockerade misshagliga lagförslag.26 Trakasserier 

                                                           
22 Höglund, 2011, sid 15 
23 Höglund, 2011, sid 15 
24 www.swedenabroad.com/Page____25589.aspx, 2012-03-26 
25 Höglund, 2011, sid 15 
26 Höglund, 2011, sid 17 

http://www.swedenabroad.com/Page____25589.aspx
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mot reformanhängare och tidningar fortsätter  även under nuvarande president 

Mahmoud Ahmadinejads ledning.27  

 

Kvinnans situation i Iran 

Enligt Irans konstitution ska grundläggande mänskliga rättigheter garanteras, så länge 

de inte står i motsättning till islam. Iran har även anslutit sig till flera av FN’s MR-

konventioner, men tillämpningen är under all kritik. De mänskliga rättigheterna 

respekteras inte och en tydlig försämring har skett under de senaste åren, särskilt vad 

gäller yttrande- och åsiktsfrihet.28 Intellektuella, studenter och oliktänkande förföljs och 

trakasseras.  

        Kvinnorna i Iran diskrimineras både socialt och rättsligt. En kvinnas vittnesmål 

anses t ex vara hälften så mycket värt som en mans och enligt de rådande Sharialagarna 

har kvinnan betydligt sämre rättigheter vid skilsmässa och arv än vad mannen har. Våld 

mot kvinnor är vanligt förekommande, kvinnorättsaktivister hotas och trakasseras. För 

kvinnor gäller stränga muslimska klädkoder, huvudslöja och kappa måste användas på 

offentliga platser. I Teheran är det många kvinnor som försöker tänja på gränserna på 

dessa klädkoder vilket innebär att de tar stora risker.  

        En positiv utveckling för Irans kvinnor är att en stor andel är högutbildad, cirka 60 

procent av de universitetsstuderande är kvinnor. Trots det är andelen kvinnor som 

arbetar relativt låg. Feministiska grupper finns i Iran men aktivister har dömts både till 

fängelse och prygel. Feminister ses alltså som ett hot, vilket kan tolkas som ett tecken på 

deras betydelse i dagens Iran.29  

        Flickor blir straffmyndiga när de är 9 år gamla, pojkar när de är 15 år. Flickor mellan 

9 och 18 år straffas alltså som vuxna.30  

 

Kultur och censur 

Iran har historiskt sett haft ett mycket blomstrande kulturliv. Den äldsta avbildande 

konst man hittat i landet är hela 8000 år gammal och är små obrända lerfigurer som 

föreställer djur och människor.31 Landet är känt för sitt högt ansedda miniatyrmåleri 

                                                           
27 www.swedenabroad.com/Page____76117.aspx, 2012-03-09 
28 www.swedenabroad.com/Page____76117.aspx, 2012-03-09 
29 Hjärpe, Jan, Islamismer, Gleerups, Malmö, 2010, sid 185 
30 www.swedenabroad.com/Page____76117.aspx, 2012-03-09 
31 Höglund, 2011, sid 7 
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från 1300-talet och naturligtvis också för sina välbekanta handknutna mattor. För en 

perser är mattan något som följer med från vaggan till graven, som bönematta, som 

säng, som dekoration på väggen.32 Inom arkitekturen finns det imponerande 

byggnadsverket Persepolis, utanför Shiraz i de södra delarna av Iran som byggdes 549-

331 f.Kr.33 

        Idag blomstrar konstlivet i Iran men de flesta konstnärer tvingas arbeta under stark 

censur. Att uttrycka en åsikt som motsätter sig Sharialagarna och den rådande politiken 

är inte görligt. Information genom tidningar, tv och internet kontrolleras av regeringen 

och tidningar stängs ofta ner under kortare och längre perioder. Av överlevnadssjäl 

tillämpar också flera media stark självcensur. Internet begränsas genom blockering av 

”omoraliska” och oppositionella webbsidor. 34 

   Enligt den iranska konstnären och konstprofessorn Elham Shiravi har dagens kvinnliga 

konstnärer i Iran svårt att kunna arbeta och uttrycka det man vill på grund av den starka 

censuren.35 Man tillåts inte att visa på kvinnors situation i landet och det uppenbara 

förtrycket. Trots det är det vad många iranska konstnärer vill visa i sin konst . Genom att 

gestalta drömmar, använda sig av symboler, performance, installationer och konceptuell 

konst försöker många att gå runt censuren och trots allt uttrycka det man vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Frey, Richard N., The Golden Age of Persia – The Arabs in the East, Weidenfeld and Nicolson, 
London, 1975, sid 185 
33 Höglund, 2011, sid 7 
34 www.swedenabroad.com/Page_____761117.aspx, 2012-03-26 
35 Mailkonversation mellan Elham Shiravi och författaren, 2012-01-20 

http://www.swedenabroad.com/Page_____761117.aspx
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Konstnären Shadi Ghadirian 

Shadi Ghadirian är född 1974 i Teheran och det är också där hon bor idag. Hon utbildade 

sig vid Azad Universitet i Teheran och var en av de första som där tog en B.A i fotografi. 

Hon har arbetat för Teherans Fotografiska Museum och ansvarar också för hemsidan 

Fanoosphoto.com som visar, katalogiserar och säljer iranskt fotografi.36 

        Fotografi är alltså den teknik som Ghadirian använder sig av i sitt konstnärskap. Hon 

har sedan slutet av 1990-talet haft ett en mängd både nationella och internationella 

utställningar. Bland annat har Ghadirian haft soloutställningar i Düsseldorf, Paris, Los 

Angeles, Mumbai och Istanbul. Hon har dessutom medverkat i en rad grupputställningar 

i många länder, i Sverige på Konstmuseet i Göteborg i grupputställningen De fördoldas 

verklighet 2003. Ghadirian finns representerad bl a på British Museum, Centre George 

Pompidou, Los Angeles County Museum of Art, Victoria and Albert Museum och Museum 

Moderner Kunst Stiftung Ludwig i Wien.37 

        Shadi Ghadirian uppmärksammades stort i slutet av 1990-talet med sin fotografiska 

serie Untitled Qajar series, där hon har avbildat kvinnor klädda i de typiska kläder som 

var vanliga under Qajar-perioden (slutet av 1800-talet – ca 1920-talet) i Iran. Qajarerna 

var som Irans viktorianer men gjorde uppror mot islamiska regler som förbjöd 

föreställande konst.38 Ghadirians bilder är framställda i samma gråskala som bilder från 

förra sekelskiftet, kvinnorna har dåtidens moderna utseende och kläder men de poserar 

alla tillsammans med något modernt vardagsobjekt som tex en pepsi-burk, en mountain-

bike, en cd-spelare (se bild 7). Objekten som är med i bilderna är alla ”förbjudna”, men 

finns trots det att tillgå på den svarta marknaden i Iran.  

        Ghadirian hade sin första utställning utomlands i London 1999 med sin Qajar-serie 

och fick efter det uppmärksamhet i Europa och USA. Hon blev inbjuden till fler 

utställningar i andra länder och fick då möjlighet att resa och ta del av hur livet levs 

utanför Iran. Hon läste utländska tidskrifter och konstmagasin och blev inspirerad till 

sin West by East-serie (se bild 8). Här har Ghadirian låtit vänner posera i sina vanliga 

kläder som de bär hemma, under den obligatoriska slöjan och kappan som måste bäras i 

offentligheten. Hon bad sina modeller att posera som hon sett modeller göra i utländska 

                                                           
36 www.fanoosphoto.com, 2012-03-12 
37 Issa, 2008, sid 62 
38 Doust, 2003, sid 36 

http://www.fanoosphoto.com/
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magasin.39 På den färdiga bilden har Ghadirian täckt över alla bara delar av kroppen och 

håret med svart tusch-färg, precis så som utländska tidningar censureras i Iran om de 

överhuvudtaget kommer in i landet.  

        Hon har fortsatt att gestalta kvinnor i sin egen generation, en generation som har 

växt upp med begränsade möjligheter att uttrycka sig själva och med strikta islamska 

levnadsregler att följa.  

 

Två bilder av Shadi Ghadirian 

Be Colorful 

Vi ser en bild i stående format, där ytan domineras av otydliga fält i blått, olika bruna 

nyanser och vitt. I övre högra delen skymtar en del av ett ansikte fram, i den övre 

vänstra delen en hand. En person i blå sjal eller slöja blickar emot oss. Slöjan döljer halva 

ansiktet, vi ser bara det ena ögat och kinden, mun och näsa är dolda bakom slöjan. Det är 

inte självklart om personen är en kvinna eller man, men det sminkade ögat och 

välansade ögonbrynet tyder mer på att personen är en kvinna. Dessutom verkar hon 

vara klädd i någon slags slöja eller chador40 som är vanligt på muslimska kvinnor. 

Kvinnan blickar emot oss med fast blick. Framför henne är det som om hon lutar sig 

emot en smutsig glasskiva, hon stödjer sig med ena handen mot glaset och försöker se ut 

genom den gråbruna glasskivan.  

        Kvinnan har något mystiskt, ogripbart över sig och med en västerländsk blick 

kanske vi associerar till en vacker haremsdam. Måhända är det en kvinna som vill locka 

och utmana oss. Men vi kan också se henne som instängd, tittande på oss med skrämd, 

undfallande blick. Kanske finns där en vädjan om hjälp i hennes blick. Eller så har hon 

helt enkelt gett upp och accepterat sitt öde. Blicken blir mer intressant i och med att vi 

inte ser hennes övriga ansiktsuttryck och gör att vi kan tolka bilden på olika sätt. Hennes 

blick som vi skulle kunna uppfatta som en osäker blick gör oss istället osäkra som 

betraktare. Vi blir osäkra på vad kvinnan egentligen vill uttrycka, vad hon vill oss.  

        Den indiska feministen Chandra Talpade Mohanty, talar om hur den västerländska 

feminismen ofta grupperar kvinnor från icke-västländer i en samlad grupp, de är 

”tredje-världens” kvinnor som vi gärna ser som en maktlös homogen grupp, offer under 

                                                           
39 Issa, 2008, sid 11 
40 Chador är namnet på det heltäckande ytterplagg som bärs av många kvinnor i Iran. Detta 
plagg har flera namn, t ex burka, i andra muslimska länder. 
www.middleeast.about.com/od/glossary/g/me080129.htm, 2012-04-16 

http://www.middleeast.about.com/od/glossary/g/me080129.htm
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särskilda kulturella och socio-ekonomiska system.41 I västvärlden är vi sedan lång tid 

tillbaka matade med negativa bilder av islam som religion.42 Efter ”9/11” har den 

negativa bilden förstärkts och vi har blivit översköljda av negativ information om islam 

som religion och den livsstil som många muslimer har. Diskussionerna om slöjan, 

burkan eller chador har varit många och i Frankrike införde man 2011 förbud mot att 

bära burka offentligt.43  

         

 

 

 

        Möjligen är det den kontexten som gör att vi kan tolka kvinnan på bilden som 

instängd, att hon är ett offer. Kvinnan blir en representant för den västerländska 

stereotypa bilden av det andra44, den muslimska kvinnan som lever under förtryck och 

utan möjlighet att kunna ge uttryck för egna känslor och åsikter.  Våra egna bilder och 

fördomar om orientens kvinnor avslöjas. 

        Slöjan, glasskivan och den smutsbruna färgen på den gör att kvinnan döljer sig 

bakom tre lager. Det första lagret är den blå slöjan, blått som i västvärlden associeras till 

                                                           
41 Mohanty, 2006, sid 39 
42 Said, Edward W, Orientalism, Ordfronts förlag, Stockholm, 1993, sid 64 
43 www.dn.se/nyheter/varlden/i-dag-blir-burkan--brottslig, 2012-03-21 
44 Hall, 2010, sid 234 

Bild 1: Shadi Ghadirian, Be Colorful #2, 
60x90cm, fotografi C-print, 2002 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/i-dag-blir-burkan--brottslig
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lugn och stillhet, medvetenhet och intellekt.45 Här finns inte känslan av uppror eller 

protest emot något. Kanske kvinnan på bilden sitter inne med en insikt om livet som vi 

inte förstår, inte har tillgång till.  Vi har svårt att nå henne, kanske också svårt att beröra 

henne. De tre lagren kan fungera som filter, ett integritetsskydd, vi kan se men vi kan 

inte nå fram. Eftersom slöjan döljer större delen av hennes ansikte är det svårt att tolka 

hennes känslouttryck. Kanske är det så att kvinnan tittar in på oss som betraktare 

istället. Hon står utanför och tittar in på oss som är instängda bakom glasskivans 

smutsiga fördomar. 

        Kvinnan har sin hand mot det andra lagret, glaset. Vi kan tolka det som om hon vill 

öppna en dörr in mot oss men också som om hon vill stoppa oss, stoppa våra 

föreställningar om henne. Det tredje lagret, den brunaktiga färgen, gör att handen blir 

suddig och det är svårt att tolka om handen är kontaktsökande eller avvisande.  

        För en betraktare från den islamska världen får bilden kanske en helt annan 

betydelse. Kvinnor i Iran har strikta klädkoder att följa. Slöjan som ska täcka huvudet 

och håret ska ha dämpade färger, inte markera ett val av kvinnan att vilja uttrycka något 

om sig själv. Att kvinnan har en vackert blå slöja och att vi ser henne genom glaset 

kanske ger oss en inblick hur dagens kvinnor i Iran lever. Färgen blå är i Iran en helig 

färg och symboliserar paradiset.46 Vems paradis? Verkets titel och den blå slöjan kan 

tolkas vara en önskan om ett färgrikare liv, ett liv med fler nyanser. 

 

Like every day 

Ett kvadratiskt färgfotografi visar oss en varelse under en heltäckande chador mot en vit 

bakgrund. Plagget är blåfärgat och har ett vitt, småblommigt mönster. Istället för ett 

ansikte ser vi undersidan av ett strykjärn. 

        Bilden ger oss flera symboler. Här har vi den traditionella chador, det iranska 

plagget som täcker hela kvinnokroppen och som ger oss i väst en mängd negativa 

associationer. Den förtryckta kvinnan utan rättigheter, oförmögen att uttrycka det hon 

själv vill och står för.  Mannens och religionens makt över kvinnan.  

Varelsen på bilden kan nästan uppfattas som hotfull, vi ser inget ansikte eller 

ansiktsuttryck och vet alltså inte vem som döljer sig under plagget. Är personen glad 

                                                           
45 www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html, 2012-03-26 
46 www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-
psychology/all-about-the-color-blue.html, 2012-03-26 

http://www.color-wheel-pro.com/color-meaning.html
http://www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-blue.html
http://www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-blue.html
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eller ledsen, inbjudande eller avvisande? Det vi inte känner till kan både bli lockande och 

hotfullt.  

         

Bild 2: Shirin Aliabadi, Like every day #2, fotografi C-print,  
50x50cm, 2000  

 

För en betraktare från Iran kan plagget ge andra associationer. Chador ska ha dämpade 

färger, men i hemmets sfär är ett diskret, feminint mönster vanligt på chador som 

används när man tar emot gäster i sitt hem.47 Den blå färgen symboliserar paradiset. 

Bilden visar på att det är den privata kvinnan vi ser, hon är i sitt hem och har skalat av 

det yttersta offentliga lagret i sin klädnad.  

        Istället för ett ansikte ser vi undersidan av ett strykjärn. Ett vardagsföremål som 

förknippas med vardagsbestyren hemma och vilket i många kulturer och världar 

framförallt brukas av kvinnan. En tolkning kan vara att det inte spelar någon roll vem 

som döljer sig under chador, det är ändå bara vardagsbestyren som varelsen är satt att 

sköta. Den muslimska kvinnan som slav utan egen vilja eller känslolös robot som bara 

gör det vi vill att den ska göra.  

        Strykjärnet som föremål ger oss också andra associationer. Det kan användas mot 

mjuka tyger, för att försköna något, göra ett plagg eller duk vacker för ögat. Det kan 

också användas som ett obehagligt vapen, att bränna och skada, kanske slå och döda 

                                                           
47 Issa, 2008, sid 11 
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med. Frågan är om det är varelsen under chador som kan bruka det eller om hon är slav 

under det. 

        Bildens uppbyggnad påminner om ett studioporträtt, en passbild. Kanske är det 

såhär vi i väst ser på de muslimska kvinnorna. En varelse som inte är en individ, som 

inte har något personligt igenkänningstecken utan bara buntas ihop till en klump av 

västerländska fördomar. En opersonlig passbild som ska användas för att identifiera det 

personliga. 

        Den opersonliga varelsen på bilden kan också tolkas som en symbol för hur många 

kvinnor, inte bara de muslimska, som blir dömda till ett liv av oändligt städande och 

strykande under ett patriarkaliskt tryck av chador och andra hinder för att kunna 

uttrycka den egna viljan och åsikten.  

        Ghadirian har i en serie fotografier låtit olika bruksföremål som används vid 

matlagning och städning ersätta ansiktet i en chador. Genom att göra det ställer hon 

frågor om konventioner och rutiner i många kvinnors liv.48 Hon gjorde verken strax 

efter att hon själv hade gift sig och blivit invigd i den gifta kvinnans värld i Iran.49  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 Farjam, Lisa, Unveiled: New Art from the Middle East, Saatchi Gallery, Booth-Clibborn Editions, 
London, 2009 
49 Issa, 2008, sid 10 
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Konstnären Shirin Aliabadi 

Shirin Aliabadi är född 1973, bor och verkar i Teheran men är utbildad i konsthistoria 

vid University of Paris. Aliabadi har de senaste åren haft soloutställningar i St Moritz i 

Schweiz och i Förenade Arabemiraten. Innan dess har hon medverkat i en rad 

grupputställningar, ofta tillsammans med andra iranska konstnärer. Bland annat 

utställningen Made in Iran på Asia House i London och Iran Inside Out på Chelsea Art 

Museum i New York.50 I Sverige medverkade hon på samlingsutställningen ”Det är svårt 

att röra vid det verkliga” på Bildmuseet i Umeå 2005.51  

        Aliabadi arbetar mycket med stereotyper av den iranska kvinnan, hur hon är sedd i 

västvärlden och under vilka krav hon lever i Iran. Trots förbud mot tv-satelliter och 

parabolantenner i Iran är det många familjer som har sådana och informationen om hur 

livet i väst ser ut tar sig igenom censuren.52 Många iranska unga kvinnor blir influerade 

av det västerländska skönhetsmodet och försöker tänja på gränserna inom den egna 

kulturen. Aliabadi har i flera verk arbetat med kontraster mellan det traditionella 

iranska och det nya västerländska skönhetsidealet för kvinnor.  

        Aliabadi har också samarbetat med konstnären Farhad Moshiri i flera projekt. Deras 

Operation Supermarket, visades bland annat på Singapore Biennale 2008.53 I fotografier 

har de manipulerat bilder av förpackningar från vardagliga konsumtionsvaror och bytt 

ut texten på förpackningarna (se bild 9). Texten bildar istället meningar med laddade 

fraser och kommentarer om kapitalismens och reklamens löften. De har också gjort 

verket Perverted Collage (se bild 10) tillsammans där urklipp från iranska tidningar satts 

ihop. Urklippen visar unga iranska flickor som har anammat ett västerländskt 

skönhetsideal, de är sminkade och har västerländska kläder. Poserna är hämtade från 

västerländska skönhetsmagasin. Här visar konstnärerna på dubbelmoralen i det 

censurerade Iran. Flickor som ännu inte nått puberteten lyder inte under de stränga 

klädkodsreglerna som gäller för kvinnor i Iran. Därför används bilder av dem ofta i 

iranska magasin för att locka köpare. Aspekten på att sexualisera unga flickor har en helt 

annan dimension i Iran än vad som diskuteras i västvärlden. I Iran blir den ett kikhål 

genom den stränga censuren medan vi i väst kopplar den till utnyttjande av barn och 

pedofili.  

                                                           
50 www.thethirdlinde.com, 2012-03-06 
51 www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/u2005/, 2012-04-16 
52 Höglund, 2011, sid 9 
53 Sloman, 2009, sid 60 

http://www.thethirdlinde.com/
http://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/u2005/
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Två bilder av Shirin Aliabadi 

Miss Hybrid #3 

En ung kvinna blickar mot oss med fast och stadig blick. Hennes ögon är blå, håret 

platinablont, hon bär en blålila skjorta i ett jeansliknande material och en blå-och-vit-

randig sjal. Hon blåser en enorm bubbla av ett rosa bubbelgum som täcker en stor del av 

hennes ansikte. Bakgrunden är svart, porträttet ser ut att vara fotograferat i en studio. 

Det är en ung, modern kvinna, välsminkad och mycket medveten om sitt utseende. Över 

näsryggen syns ett plåster tejpat.  

        Bilden ser nästan ut som en karikatyr av en ung, utseendemedveten och kanske 

provocerande ung kvinna. Hon ser mot oss med en blick som tycks säga att hon inte är 

intresserad av vår åsikt, hon gör ändå som hon själv vill. Att hon tuggar tuggummi och 

blåser till en stor bubbla signalerar också att hon är ganska ointresserad av att ta in 

någon annans synpunkt, hon har bestämt sig för att vara den hon själv är. Tuggummit 

kan också ses som en symbol för något uppkäftigt som bryter mot regler och 

konventioner. Kanske också som en symbol för västvärlden eller femtiotalets USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Shirin Aliabadi, Miss Hybrid #3, 150x114 cm, 
fotografi, inkjet print in plexiglass, 2007 
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        Även i denna bild går klädernas färger i blått eller blålila. Lugn och harmoni, 

trovärdighet och lojalitet är vad färgen blå sägs representera. Kvinnan ser lugn och 

självmedveten ut och känner sig kanske lojal mot det ideal hon själv har valt.  

        Frågan är om det är en trovärdig bild vi ser av kvinnan. Kanske är det så att hon är 

maskerad till något som får vår uppmärksamhet, för att skapa utrymme för sig själv att 

vara den hon är.54 Använt sig av sin kvinnlighet som förklädnad för att få distans till 

bilden av sig själv.55 Mina associationer går till Cindy Sherman och hennes självporträtt 

där hon bryter ner den stereotypa kvinnobilden genom att förtydliga den och göra den 

synlig. 

        Något som skiljer denna kvinna från vilken annan ung kvinna som helst är att hon 

bär en sjal över huvudet, på ett sätt som inte är vanligt på unga kvinnor som inte är 

muslimer. Ändå har vi svårt att tolka denna kvinna som muslimsk. Hennes sätt att klä sig 

i övrigt, hennes hår och makeup har helt klart ett skönhetsideal hämtat från 

västvärldens tonårsmagasin och såpoperor. Vissa saker i bilden påminner om en ung 

kvinna kliven ur ett femtiotalets Amerika, med en sjal lätt tillbakadragen långt bak på 

huvudet och en stor tuggummibubbla i ansiktet. Bilden blir just den hybrid som titeln 

anger, en korsning av två världars kvinnor och skönhetsideal.  

        Vår västerländska blick blir provocerad.  Den andra, den muslimska kvinnan, håller 

sig inte håller inom sina ramar, vår koloniala syn på den orientaliska ”other” stämmer 

inte.56 Kanske blir vi också provocerade av att det skönhetsideal som kvinnan på bilden 

eftersträvar är ett ideal som många starkt ifrågasätter i väst, ett ideal som vi förknippar 

med den manliga synen på hur en kvinna ska vara. En blond, sminkad, blåögd 

tuggummituggande kvinna kanske associeras med någon som är slav under ett 

skönhetsideal snarare än någon som är frigjord och stark i sig själv.  

        Om vi istället försöker förstå vad man som iranier eller muslim ser i bilden är det 

möjligtvis något annat. Över näsryggen har kvinnan ett plåster, ett plåster som i det 

närmaste har blivit mode i vissa kretsar i dagens Teheran. Teheran har seglat upp som 

”the nose-job capital of the world”57 och blivit ett av världens ledande center för 

                                                           
54

 Rivière, 2001, sid 29 
55 Rossi, 1995, sid 216 
56 Lewis, Reina, Gendering Orientalism – Race, Femininity and Representation, Routhledge, Oxon, 
2003, sid 43 
57 www.cbsnews.com/2100-18563_162-692495.html, 2012-03-14 

http://www.cbsnews.com/2100-18563_162-692495.html
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skönhetsoperationer.58 Ett plåster på näsan visar att man genomgått plastikkirurgi, att 

man anammat ett skönhetsideal som inte stämmer överens med den iranska kulturens 

ideal på hur kvinnan ska se ut. Man provocerar genom att ta bort en näsform som visar 

på sitt persiska ursprung.  

        Håret är blonderat och ser närmast ut som en peruk. Ögonen har blå kontaktlinser. 

Både ögon- och hårfärg är också provokationer, känslan av spänning mellan två 

kulturers skönhetsideal blir uppenbar.59 Denna kvinna har valt sitt mode och utseende 

inte bara av estetiska skäl utan snarare som en förklaring eller uttalande av vad hon tror 

på.  

 

Girls in Cars 

Vi ser en bild av fem kvinnor som sitter i en bil. Tre av dem blickar mot oss, den fjärde 

ser mot kvinnan som sitter bredvid henne. Den femtes ansikte skyms bakom 

fönsterramen men vi förstår att hon blickar framåt eftersom hon ser ut att vara chaufför 

av bilen. Bilen är vit men det är svårt att avgöra vilken typ av bil det är, om den är stor 

eller liten, av billigare eller dyrare märke. Bakgrunden svart, det är natt eller sen kväll.  

        Bilden är ett fotografi och har lite av snapshot över sig. En bild tagen av ren 

tillfällighet, en bil åker förbi, något fångar fotografens uppmärksamhet. Kanske är det 

den röda sjalen som en av kvinnorna bär? De andra verkar vara klädda i svart, grå eller 

beige toner, men den röda sjalen sticker ut. 

        De tre kvinnorna i baksätet ler och ser glada och förväntansfulla ut. De verkar ha 

gjort sig fina för fest, ögonen är målade och kvinnan i den röda sjalen har matchande 

röda läppar. De verkar vara på väg till något som de fram emot, en utekväll med 

väninnorna kanske. Kvinnan på passagerarsätet i framsätet ser inte lika öppen och glad 

ut, hon ser mot oss med allvarlig blick och döljer sin mun bakom sin hand. Kanske vill 

hon inte bli fotograferad eller så känner hon sig inte riktigt delaktig i sina väninnors 

uppstämdhet i baksätet. 

        Genom att bilden ser ut att vara tagen av en slump, som ett snapshot, får vi känslan 

av att vi kikar in i en värld där vi egentligen inte har tillträde. Ett antal kvinnor i 

muslimsk klädedräkt, chador, som tycks vara på väg till en ”girls-night-out” stämmer 

inte med vår västerländska bild av hur kvinnor lever i muslimska länder.  

                                                           
58 www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle.east/5391910.stm, 2012-03-14 
59 Eigner, 2010, sid 303 

http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle.east/5391910.stm
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        Även i denna bild kan man dra paralleller till femtiotalets USA, där bilen blev 

symbolen för individens frihet.  Att glida runt i sin bil på stan var då (och kanske 

fortfarande?) ett sätt att visa upp sig, att markera vem du var genom din bil. Kanske 

finns en sådan betydelse även för dessa kvinnor. 

        Att kvinnorna sitter i en bil kan vi tolka på olika sätt. Bilen som frihetssymbol och 

självständighet ger oss vissa associationer. Men bilen kan också ses som en manlig 

symbol, något som ramar in kvinnorna och kontrollerar dem.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Frågan är också hur mycket vi lägger in i bilden om vi vet var den är tagen. Är bilden 

tagen i USA eller i något annat västland ser vi den som udda för att kvinnorna i bilden 

bär sjal. Om den däremot är tagen i Teheran ser vi andra saker. Här är sjalen vad som 

förväntas, däremot inte att fem kvinnor själva kör i en bil och ser ut att vara på väg till 

ett party. 

        Tre av de fem kvinnorna på bilden blickar mot fotografen. Har det någon betydelse 

om fotografen är en man eller kvinna, välkänd eller okänd? Kanske kan vi på det sätt 

kvinnorna agerar på bilden se en närvaro av konstnären, fotografen i bilden.61 

Bilden ingår i en serie bilder på kvinnor i Iran samlade under titeln Freedom is boring, 

censorship is fun.  

 

 

                                                           
60

 Eriksson,och Göthlund, 2010, sid 125 

61 Rossi, 1995, sid 213 

Bild 4: Shirin Aliabadi, Girls in Cars 2, 70x100 cm, fotografi, 2005 
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Konstnären Saghar Daeeri 

Saghar Daeeri är en kvinnlig iransk konstnär, född 1985 i Teheran, Iran. Hon är utbildad 

vid Soureh Art University i Teheran och har därifrån en B.A i måleri. Daeeri bor och 

verkar i Teheran och har haft ett par soloutställningar där på Azad Art Gallery, 2009 och 

2010.62  Internationellt har hon medverkat i utställningen Iran inside out på Chelsea Art 

Museum63 i New York 2009 och Heaven on earth now i London 2008.  

        Daeeri visar i sitt måleri den unga, moderna iranska kvinnan i Teheran. Hennes 

bilder är ofta överdrivna och liknar ibland vulgära karikatyrer. Daeeri säger sig vilja visa 

på likheter mellan den unga kvinnans värld i Iran och i övriga delar av världen. Mode 

och utseende är ofta viktiga för unga kvinnor, det blir en del av ett identitetssökande. 

Daeeris bilder visar på dessa unga kvinnors gemenskap och kommunikation genom att 

anamma ett visst mode och utseende.  

        I sin senaste svit av bilder ”The man with the horse didn´t come” som visades på 

Azad gallery i oktober förra året lyfter Daeeri just fram vulgariteten och vår syn på den. I 

vardagliga bilder på flickor och kvinnor blir det vulgära uttrycket och de starka färgerna 

det dominerande (se bild 11). Det vulgära är något många förknippar med synd, misstag 

eller kriminalitet, något som är längst ner i den mänskliga pyramiden. Daeeri vill 

tydliggöra att vulgariteten finns i vårt sätt att betrakta. Det är betraktaren med sina 

föreställningar och värderingar som blir vulgär.  

 

Två bilder av Saghar Daeeri 

 Teheran Shopping Mall 

Daeeris målning visar en samling kvinnor som trängs i ett stort rum, vi ser också att 

rummet har en övervåning. Färgerna är starka och går i rött, brunt, gult och blått, mina 

associationer går till expressionismen och framför allt Ernst Ludwig Kirchner. Färgfälten 

är tydliga, kvinnornas ansiktsuttryck känns överdrivna och närmar sig karikatyrer. I 

rummet finns något som verkar uppta kvinnornas intresse och med tanke på verkets 

titel förstår vi att kvinnorna befinner sig i en affärsgalleria av något slag. Ett par av 

kvinnorna till höger i bilden verkar läsa ett meddelande på en mobiltelefon. Vad de 

andra kvinnorna tittar på ser vi inte, men allas blickar studerar något. Ingen möter 

betraktarens blick och ingen av kvinnorna möter varandras blickar. Vi ser fem kvinnor i 

                                                           
62 www.azadartgallery.com/14/section.aspx/84, 2012-03-28 
63 www.chelseaartmuseum.org/portfolios/iran-inside-out/, 2012-03-28 

http://www.azadartgallery.com/14/section.aspx/84
http://www.chelseaartmuseum.org/portfolios/iran-inside-out/
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förgrunden, deras ögon liknar avsmalnande rovdjursögon, vargögon, på jakt efter ett 

byte. Naglarna är långa, konstgjorda och liknar klor. Bakom dessa figurer vimlar det av 

kvinnor, en stor flock som alla söker något med blicken.  

        Kvinnorna ser ut att vara klädda i kappor och alla bär en sjal över huvudet. Sjalen 

döljer dock inte mycket, håret syns tydligt på alla kvinnor. En del av dem ser ut att ha 

färgat sitt hår, den mörka hudfärgen stämmer inte med det blonda håret som någon av 

kvinnorna har. De är alla starkt målade, läpparna är förstorade och putar, ansiktsdragen 

starkt markerade, näsorna raka. En av kvinnorna har ett plåster på näsryggen som visar 

att hon genomgått plastikkirurgi.64 

        I ”luften” mellan våningarna är det målat något slags tecken som jag tolkar som ett 

ord eller bokstav på farsi.  

        Gruppen av kvinnor skulle kunna vara vilka unga kvinnor som helst, som intresserar 

sig för sitt utseende. Men bilden visar skillnader som markerar det andra.65 Alla 

kvinnorna bär sjal som visar att de tillhör en annan kultur. De har anammat ett 

västerländskt skönhetsideal och dragit det till sin spets. 

 

Bild 5: Saghar Daeeri, Tehran Shopping Malls, 150x150 cm, akryl på kanvas, 2009 

                                                           
64 www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle.east/5391910.stm, 2012-03-14 
65 Hall, 2010, sid 234 

http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle.east/5391910.stm
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        Iran är ett land där en av de högsta religiösa ledarna så sent som för ett par år sedan 

i en fredagsbön anklagade de iranska kvinnorna för att leda landet in i en apokalyptisk 

framtid på grund av det omoraliska sättet att klä sig och bete sig som på senare år blivit 

vanligare i vissa socitetskretsar av unga kvinnor.66 Trots dessa anklagelser fortsätter de 

kvinnor som kan att tänja på gränserna för vad som är tillåtet för dem.  

 

Tehran Cafe 

Ett antal kvinnor sitter runt ett bord. Verkets titel talar om att vi befinner oss på ett kafé 

i Teheran. Tre av kvinnornas ansikten är synliga, vi anar ytterligare två men de befinner 

sig utanför bildens ram.  Även denna bild har drag av expressionismen men här är 

färgerna något mer dämpade. Som om en dimma av cigarettrök ligger över rummet och 

gör hela tillvaron lite gråare, smutsigare. Kvinnan i mitten som är tydligast synlig har en 

cigarett mellan sina fingrar. Hon väger på stolen, verkar vara inne i ett samtal med sin 

väninna till höger om sig. Hon är klädd en rutig kappa med skärp hårt åtdraget i midjan, 

blå byxor och svarta höga stövlar med stilettklackar. Det blonda håret döljs delvis av en 

gul sjal. Hon tycks dominera samtalet, hennes tillbakalutade kroppsställning visar att  

 

 

Bild 6: Saghar Daeeri, Tehran Cafe, 100x150 cm, akryl på canvas, 2007 
 

                                                           
66 www.news.bbc.co.uk/2/hi/8631775.stm, 2011-03-03 

http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/8631775.stm
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hon känner en viss makt över sin väninna i röd sjal, som hukar och verkar lyssna.  

Kvinnan med den gula sjalen spretar med sina grönmålade naglar. Händerna både på 

henne och hennes väninnor är framträdande i bilden. De är långa, slanka och bleka och 

påminner mig om händerna på människorna i Nils Dardels Den döende dandyn. Kanske 

finns även i denna bild en känsla av en döende epok, att något är på väg att ta slut för att 

ersättas av något annat.  

        Kvinnan till vänster i bilden har inte ett lika överdrivet utseende. Hon är klädd i 

dämpade färger, håret är mörkbrunt. Hon ser uppåt mot en person som vi bara skymtar 

i bild. Personen som vi inte ser verkar dock vara en kvinna, kroppshållning och hand 

tyder på det. Hon håller en kaffekopp lutad mot sin höft. Den sittande kvinnan sitter tyst, 

det är kvinnan med koppen som verkar föra talan. I bildens högra kant ser vi en 

välmanikyrerad kvinnohand som håller i en mobiltelefon. 

        Det är alltså bara kvinnor i bilden, men trots det finns en stark manlig närvaro. 

Miljön skulle lika gärna kunna vara en bar eller pub, kaffekoppen kunde lika gärna vara 

utbytt mot ett ölglas. Kvinnan i den gula sjalen har trots sina kvinnliga attribut något 

manligt i sin kroppshållning, i sitt sätt att dominera över den andra kvinnan. Är det bara 

de överdrivna kvinnliga attributen som säger oss att det är kvinnor över huvud taget? 

Stilettklackarna, naglarna, det hårt åtdragna skärpet. Kanske känner sig dessa kvinnor 

tvingade att maskera sig i sin kvinnlighet för att kunna träffas på en offentlig lokal och 

umgås som männen.67 

        Då kvinnan i Iran är förhindrad att fullt ut själv välja vilken typ av kläder hon vill 

bära blir de uttrycksmöjligheter som finns ofta överdrivna. De gröna naglarna behöver 

inte betyda att personen föredrar den färgen. Den utmanande färgen blir en markering 

för något större.  En tyst protest mot ett förtryckande samhälle, en önskan om att kunna 

uttrycka sig själv.  

        Men denna bild är inte bara provocerande i ett samhälle som Iran. Även med 

västerländska ögon bryter dessa kvinnor mot det icke-kultiverade beteendet.  Kvinnan i 

den gula sjalen blir djurisk i sin framtoning, hon borde dresseras, kontrolleras till ett 

”värdigare” beteende.68 Att som denna kvinna anamma ett manligt kroppsspråk och 

attityd leder hellre tankarna till det vulgära än till någon som tagit makten över sig själv.  

Daeeri utmanar fördomarna hos betraktare från olika världar.     

                                                           
67 Rivière, 2001, sid 29  
68 Eriksson & Göthlund, 2010, sid 131 
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Slutdiskussion 

Jag har med mina analyser visat på olika sätt att se Shadi Ghadirians, Shirin Aliabadis 

och Sagher Daeris verk för att kunna besvara mina inledande frågor: 

- Vilken/a bild/er av kvinnan vill de visa i sina verk? 

- Är det ett muslimskt eller västerländsk kvinnoideal som lyfts fram? Skiljer sig idealen åt 

och i sådant fall hur?  

- Är dessa konstnärers kvinnor fria att själva bestämma över sin kropp och sitt utseende 

eller är de bundna till ett visst kvinnoideal och i sådant fall, vems ideal? 

-Om kvinnorna bryter mot sin egen kulturs kvinnoideal, fastnar de då i andra kravbilder på 

hur kvinnan ska se ut? 

        De tre konstnärerna visar på flera olika kvinnobilder i sina verk. Vi kan se kvinnan 

som en representant för den västerländska stereotypa bilden av den andra. I samtliga 

bilder bär kvinnorna chador som markerar den islamska tillhörigheten. För många icke-

muslimer räcker detta för att markera det andra, det okända, och en mängd 

associationer läggs därmed direkt på synen av kvinnan på bilden. Fördomar om en 

religion och dess syn och behandling av kvinnan kan få en betraktare att se kvinnan som 

en förtryckt varelse, instängd och oförmögen att ta makt över sitt eget liv (bild 1 och 2). I 

Ghadirians Be Colorful kan vi se kvinnan som instängd och kontaktsökande med en värld 

utanför, kanske t o m som ett offer under en annan kultur. I Like everyday har personen 

inget ansikte, det är en opersonlig varelse som vi inte riktigt är säkra på om vi har under 

kontroll eller inte. Är personen förtryckt eller är personen tvärtom en starkare part som 

har makt och hotar oss med sitt okända ansikte? Den andra kan också skapa förvirring 

och skaka om våra fördomar när hon trots sin yttre olikhet tycks bete sig som det 

bekanta (bild 4). Kvinnorna i Aliabadis Girls in Cars kan ses som oväntat självständiga 

kvinnor när vi samtidigt ser dem som den andra eftersom vi inte förväntar oss att den 

andra ska ses i den situation hon är i bilden. Markeringen av den andra kan också 

tydliggöra ideal i den västerländska kulturen (bild 5).  I Daeris Tehran Shopping Mall blir 

kvinnorna som karikatyrer av ett västerländskt skönhetsideal. De tydliggör och 

överdriver det bekanta som i det närmaste blir burleskt när vi ser det i kombination 

med det andra. 

        Vi kan också se den maskerade kvinnan (bild 3 och bild 6). Aliabadis Miss Hybrid #3 

kan ses som en stereotyp av ett västerländskt kvinnoideal samtidigt som vi på grund av 

chador ser henne som den andra. Kvinnans förklädnad tydliggör vår kulturs ideal och 
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gör den synlig. I Daeris Tehrean Cafe kan kvinnorna ses som om att de genom att 

maskera sig i sin kvinnlighet skapar utrymme för att kunna ta till sig en manlig världs 

självklara privilegium att träffas och umgås i ett offentligt rum.  

        Den kontrollerade, inramade kvinnan kan ur ett västerländskt perspektiv möjligtvis 

ses i alla bilderna om vi väljer att se kvinnorna som den andra. I Aliabadis Girls in Cars 

kan vi se kvinnan som kontrollerad av bilen som en manlig symbol. Daeeris kvinna i 

Tehran Cafe framställs som något djuriskt, något som borde dresseras och kontrolleras.  

        Flera kvinnoideal lyfts fram i bilderna. Här finns det moderna, västerländska 

kvinnoidealet med skönhetsopererade ansikten, raka näsor, putande läppar, blont hår 

och blåa ögon (bild 3, bild 5 och bild 6). Ett ideal som vi ur ett västerländskt perspektiv 

möjligtvis kan se som ett tecken på osjälvständighet, en rädsla för att inte duga som man 

är. Ur ett iranskt perspektiv skulle det tvärtom kunna ses som ett tecken på 

självständighet, som ett trots mot en regim, kultur och religion, ett tecken på styrka och 

mod att stå emot. I bilderna ser vi också det muslimska skönhetsidealet, ett ideal där 

kvinnan döljer mer än vad hon visar, ögonen är det enda som tydligt markeras (bild 1).  

Vi kan se det som ett ideal där kvinnan inte har möjlighet att uttrycka sig, men det kan 

också ses som ett ideal där kvinnan inte behöver blotta sig. Idealen skiljer sig till det 

yttre men kan båda tolkas på olika sätt.  

        Jag tycker att man i dessa bilder kan se att kvinnan eller kvinnorna på något sätt är 

fria att bestämma över sig själva. Frågan är till vilken gräns och till vilket pris. I 

Ghadirians Be Colorful bär kvinnan en vackert blå sjal, som kan tolkas som ett uttryck för 

frihet, istället för en sjal i mer dämpad färg som förväntas av en kvinna i en muslimsk 

kultur. Aliabadis Miss Hybrid #3 har på ett tydligare sätt anammat ett västerländskt 

skönhetsideal med blonderat hår och blå kontaktlinser. Hon har på ett sätt gått längre i 

sitt sätt att uttrycka sig själv men samtidigt blir gränsdragningarna tydligare. Hennes 

oväntade uppsyn gör oss medvetna om styrkan hos den som vågar bryta gränser, även 

om gränsen bara handlar om huruvida man färgar sitt hår eller inte. I Aliabadis Girls in 

Cars är det snarare situationen som visar att kvinnorna har en styrka att bestämma över 

sina liv. De må vara fast i en kulturs krav på hur kvinnan ska se ut men lägger det åt 

sidan för att bryta mot konventionen av vad en kvinna gör – vilket inte innefattar att på 

kvällstid åka på nöjestur i en bil tillsammans med sina väninnor. I Saghar Daeeris bilder 

bryter många av kvinnorna mot den klädkod som påbjuds kvinnor i Iran men även här 
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liksom i Miss Hybrid #3 blir gränserna övertydliga och visar snarare på en markering av 

styrka och mod än på att man faktiskt vill se ut på det sätt man gör.  

         Några av både den muslimska och den västerländska världens kvinnoideal kan ses i 

bilderna och kvinnorna i bilderna tydliggör dem för oss. Ja, de kan sägas vara bundna till 

dessa ideal, men i och med att kvinnorna tydligt gör oss medvetna om idealen visar de 

snarare på en makt och styrka att styra över dem. Trots att kvinnorna i Aliabadis och 

Daeeris bilder nästan blir karikatyrer av ett västerländskt skönhetsideal när de bryter 

mot det muslimska är det inte det västerländska skönhetsidealet som är det viktiga. Det 

viktiga i bilden blir att se dessa kvinnors förmåga att tydliggöra dessa ideal, ta dem i sin 

makt och därmed vara på väg till någons slags frigörelse från idealbilden av kvinnan, 

oavsett kultur och religion.  

 

Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att se närmare på ett antal samtida bilder från Iran för att 

genom dem skapa mig en bild av hur kvinnan framställs i nutida iransk konst. Jag har i 

mina analyser försökt besvara ett antal frågor om vad dessa bilder säger oss om vilka 

kvinnoideal som lyfts fram och hur de värderas. Jag har analyserat Shadi Ghadirians 

verk Be Colorful och Like Everyday, Shirin Aliabadis verk Miss Hybrid #3 och Girls in Cars 

samt Saghar Daeeris verk Tehran Shopping Malls och Tehran Cafe. Alla tre konstnärerna 

är samtida kvinnliga konstnärer som bor och verkar i Iran.  

        Jag har använt mig av en semiotisk analysmetod och försökt tyda tecken och 

symboler i bilderna för att besvara mina frågeställningar. I mitt resonemang har jag 

använt mig av en feministisk och kulturell infallsvinkel och feministiska konstteorier. 

        För att ge en bakgrund och kontext till bildanalyserna ger jag i början av uppsatsen 

en kort introduktion till landet Iran. 

        I mina analyser har jag identifierat bilden av kvinnan som den andra, den maskerade 

kvinnan och den kontrollerade, inramade kvinnan. Den västerländska världens 

stereotypa bild av den andra framträder genom att samtliga kvinnor på bilderna bär 

chador. Genom att se kvinnorna som den andra skapar bilderna förvirring och utmanar 

fördomar genom att tydliggöra dem.  Den maskerade kvinnan kan ses i några av bilderna 

där skönhetsideal förtydligas och överdrivs för att ge utrymme till något eget. Den 

kontrollerade, inramade kvinnan syns i ett par av bilderna där manliga symboler 

används för att markera och kontrollera.  
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        I bilderna ser jag kvinnoideal från olika kulturer. Den muslimska världens 

kvinnoideal där det mesta av kvinnans kropp och ansikte ska döljas och där det 

personliga uttrycket inte ges något utrymme. Den moderna västerländska världens 

kvinnoideal som förekommer i såpoperor och filmer där en annan mall råder för 

skönhetsidealet men där det personliga uttrycket inte heller är åtråvärt.  

        I analyserna beskriver jag hur kvinnorna på dessa bilder på olika sätt tydliggör 

idealen och också överträder gränserna för vad som är tillåtet. Genom att tydligt 

markera gränser visar kvinnorna på en styrka och makt att ställa sig utanför de rådande 

idealen och får oss dessutom som betraktare att fundera över våra fördomar och vad vi 

verkligen ser i bilden.  
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