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The Gauguin Gaze - Analyzing the Reception of Paul Gauguin’s Art in Sweden in Year 1926 and 
1970.  
This study is about the reception of Paul Gauguin’s art in Sweden in 1926 and 1970. I chose these dates 

because of the exhibitions displaying Gauguin’s art in Stockholm then, as it is the reception in Sweden 

I’m concerned with. The reception will be examined by studying relevant material as exhibition 

catalogues and newspaper articles. The study starts with a biography on Gauguin’s life to provide 

relevant background information. Then, a semiotic analysis of the painting Manao tupapau (1892) that 

Gauguin painted during his first stay on Tahiti (1891-1893). I feel that this paining really represents the 

imperial gaze Gauguin used to view and portrait the local population on Tahiti with. Throughout my 

study I use postcolonial theory in my analysis and I also draw parallels between Gauguin’s art and the 

racial photography of indigenous populations that Åsa Bharathi Larsson writes about. I feel that the 

production of photos have a lot in common with the production of Gauguin’s art and the result also 

shows that this racial photography helped establish the imperial gaze that the Swedish art critics later 

viewed Gauguin’s art with, especially in 1926. In 1970, the gaze had evolved and Gauguin’s lifestyle 

was criticized. Still, In spite of this critic, Gauguin’s art can still be exposed today (2017-18), without 

any mentioning of the circumstances under it was made, nor its exotifying traits.  

 

Det här arbetet handlar om receptionen av Paul Gauguins konst i Sverige i samband med de utställningar 

av hans konst som tagit plats i Stockholm år 1926 och 1970. Arbetet består av analyser av det material 

som producerats i samband med utställningarna; utställningskataloger och tidningsartiklar. En semiotisk 

bildanalys av hans målning Manao tupapau har utförts då jag anser att det verket bäst sammanfattar de 

koloniala strukturer jag menar Gauguins konst bär på. Postkolonial teori används genomgående som 

teori i arbetet och jämförelser mellan den konst som Gauguin producerade på Tahiti i slutet av 1800-

talet och de rasbiologiska fotograferingar som Åsa Bharathi Larsson skriver att Sverige utförde på Tahiti 

under sent 1800-tal har utförs. Resultatet visar också att dessa rasbiologiska studier bidragit till att lägga 

grunden för den koloniala blick med vilken konstkritiker i Sverige betraktade Gauguins konst främst år 

1926. Studien visar att blicken med tiden utvecklades och att det år 1970 riktades kritik mot Gauguins 

livsstil. Trots detta kan idag (2017-18) Gauguins konst exponeras utan att omständigheterna kring hur 

den skapades eller de exotifierande egenskaper den bär på, nämns. 
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1.0 Inledning 
Jag fick iden att skriva om Gauguin under ett besök vid Thielska galleriet när jag såg två damer beundra 

hans målning Studie från Tahiti (1892) helt obekymrade om rashierarkin den speglar. Frågorna som dök 

upp i mitt huvud var; varför talar ingen om de omständigheter under vilka målningarna skapades? Ser 

ingen de exotifierande egenskaper Gauguins verk bär på? Detta kom att inspirera mig till arbetets 

viktigaste syfte; att undersöka mottagandet under 1900-talet i Sverige av Gauguins verk för att se vad 

det fokuserats på. Jag jämför mottagandet i Sverige vid två olika årtal på 1990-talet. Den första 

utställningen tog plats på Nationalmuseum 1926 och den andra som skulle dröja 44 år och visades 1970, 

var ett samarbete mellan Nationalmuseum och Etnografiska museet. Två olika kontexter, den första i en 

fullkomlig konstkontext och den andra vid ett museum som specialiserar sig på kulturantropologi och 

objekt från hela världen. Detta för att se hur och vad kritikerna skrivit om Gauguins konst och hur det 

har benämnt och betraktat de inblandade; människorna som vistades i kontexten konsten skapades i, 

modellerna och inte minst konstnären Gauguin. Hur de har valt att beskriva honom? Det av hans verk 

som jag anser tydligast visar de exotifierande och koloniserande drag hans verk bär på; målningen 

Manao tupapau, kommer att analyseras med en semiotisk analysmetod som bygger på Roland Barths 

teorier.1 

 

En tidningsartikel som handlar om Gauguins koloniala blick och sexuella utnyttjande av de polynesiska 

flickor han målade av publicerades i Dagens Nyheter den 23 november 2017.2  Här skriver Birgitta 

Rubin om hur hon avgudat Gauguins måleri men hur hon numera ”missaktar honom”.3 Det senare på 

grund av hans bristande moral i samband med skapandet av verken. Rubin riktar kritik mot utställningen 

Gauguin alkemisten som till och med den 22 januari 2018 hänger vid Grand Palais i Paris, då den visar 

många aspekter av hans metoder, tekniker och motiv, men som hon uttrycker det, inte nämner ”ett pip 

om det tvivelaktiga innehållet i hans erotiserade drömvärld.” 4Just målningen Manao tupapau anser jag 

representativ för Gauguins ”erotiserade drömvärld” både genom de omständigheter under vilka den 

skapades samt till motiv. Applicerandet av den postkoloniala teorin är delvis en jämförande studie 

mellan Gauguins konstnärskap under hans tid på Tahiti och de rasbiologiska studier som Sverige utförde 

på bland annat Tahiti under i princip samma tidsperiod. Jag anser att det finns paralleller mellan de två, 

då båda fenomenen utvecklades av och för den koloniala blicken. Det vill säga; vita män reste till Tahiti 

och producerade bildmaterial av rasifierade människor som de ansåg vara primitiva, normavvikande och 

                                                
1Roland Barthes, ”Bildens retorik” (1964), Tecken och tydning: Till konsternas semiotik, Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg 
(red.), Stockholm: PAN/Nordstedt, 1976, s. 114-117.  
2 Birgitta Rubin, ”Den multikulturelle mytmakaren Gauguin” Dagens Nyheter, 2017-11-23. 	
3 Rubin, 2017-11-23. 
4 Rubin, 2017-11-23. 
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exotiska, varpå materialet transporterades till Europa för betraktande och bedömning av flera vita 

människor som kom att betrakta individerna som var avbildade med samma koloniala blick.  

1.1Motivering 
Motiveringen till uppsatsen är att försöka ge en bakgrund till hur det kommer sig att Gauguins måleri än 

idag kan visas utan att de exotifierande och koloniserande dragen i verken kommenteras och kritiseras. 

Vilka är de bidragande faktorerna som lagt grunden för detta? Samt viljan att besvara frågorna; Hur har 

blicken som betraktar Gauguins konst i en svensk kontext utvecklats och förändrats? Vad finns det för 

likheter och skillnader mellan receptionen av Gauguins konst i Sverige 1926 och 1970? 

1.2 Syfte och Problemformulering 
Arbetet syftar till att undersöka receptionen av Gauguins verk i Sverige under två olika nedslag på 1900-

talet; 1926 och 1970. Detta för att se hur betraktarnas seende förändrats genom tiderna i takt med att 

samhällsattityder utvecklats parallellt. Arbetet kommer att analysera Gauguins målning Manao tupapau 

för att ge ett exempel på hur Gauguins konst producerats ur ett postkolonialtperspektiv och vidare 

undersöka hur visuell konst är sammankopplat med sociala makthierarkier i samhället som gör att 

konstnärer som i det här fallet Gauguin, kom undan med tvivelaktiga avbildningar av rasifierade flickor 

och kvinnor. Arbetet syftar till att beskriva samhällsfenomen som verkade parallellt med Gauguins 

skapande och bidrog till att forma betraktarnas seende. Jag hävdar i arbetet att Gauguins måleri går att 

jämföra med rasbiologiska studier både i framställande och resultat och gör i arbetet en jämförelse med 

Vanadis expeditionen, en svensk expedition som utförde rasbiologiska studier under sina resor till bland 

annat Tahiti. Problemformuleringen är alltså följande; Hur kommer det sig att Gauguins konst än i dag 

kan visas utan att dess exotifierande egenskaper nämns? Hur såg receptionen av Gauguins konst ut i 

Sverige 1926 och 1970? Samt, hur uttrycks exotifieringen av den rasifierade kvinnan i Gauguins verk 

Manao tupapau? 

1.3 Teori 
Receptionen av Gauguins verk kommer att studeras utifrån postkolonial teori där samhällets 

maktstrukturer och dess rashierarkisystem utgör ramen. Åsa Bharathis avhandling Colonizing Fever 

Race and Media Cultures in Late Ninteenth-Century Sweden kommer att användas som huvudteori.5 

Detta då den behandlar ämnet visuell kultur och postkolonialt förtryck, samt beskriver The Imperial 

Gaze, som jag valt att översätta till den koloniala blicken och anser är relevant i ett studerande av 

Gauguins konst. Visserligen behandlar Bharathis Colonizing Fever, Sveriges inblandning i koloniala 

                                                
5 Åsa Bharathi Larsson, Colonizing fever Race and Media Cultures in Late Nineteenth Century Sweden, Lund University: 
Media History, 2016. 
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strukturer och Gauguin var av fransk härkomst, men teorierna om bildens makt och avhumaniseringen 

av The Other, den andre, är applicerbart även på Gauguins verk. Dessutom var det rasbiologiska 

projektet; Vanadis expeditionen, som Bharathi Larsson skriver om, ett svenskt fenomen, (där man bland 

annat med skepp, Vanadis fregatten, reste runt på civiliserande uppdrag) och det är mottagandet av 

Gauguins konst i Sverige som arbetet kommer att undersöka. The Other eller de andra på svenska är ett 

begrepp som används inom postkolonial teori, då det anses beskriva avhumaniseringen av icke 

västerländska individer och tillskriva dem homogena karaktärsdrag. Alltså, den kaukasiska rasen anses 

vara den universella rasen och alla som avviker blir De andra. Detta synsätt underlättade 

kolonialiseringen då det gick att bortse från den enskilda individen och på så vis underlätta förtryck.  

 

Bharathi Larsson skriver att den koloniala blicken formades på två sätt; dels genom det exkluderande 

visuella utövandet, de rasifierade människor som avbildades inom de rasbiologiska studier hon studerat, 

placerades lägst i rashierarkin, vars mål var att separera icke-européer från européer. Den koloniala 

blicken inkluderade dock sina vita europeiska betraktare av det som producerats, och det är det andra 

sättet den koloniala blicken formades; genom relationen upphovsmakare/betraktare, då materialet fick 

betraktaren att vilja ta del i det koloniala civiliseringsprojektet.6 De rasifierade människor som 

avbildades inom de rasbiologiska studier Bharathi Larsson skriver om, fungerade liksom de flickor och 

kvinnor Gauguin avbildade i sitt måleri, bara som rekvisita. Gauguins självbiografi är full av anekdoter 

som beskriver det liv han förde, eller i alla fall trodde sig ha med sin unga flickvän. Han beskriver henne 

som nyckfull men älskvärd och hyllar i princip konstant sig själv och sin kapacitet som man, som 

konstnär och som älskare.7 En triad som jag anser i Gauguins fall går hand i hand, då hans sexuella 

preferenser är tydligt reflekterade i hans konst 

1.4  Metod 
Bildanalys utifrån en semiotisk analysmetod kommer i kombination med egna reflektioner att utföras. 

Jämförande studier mellan de rasbiologiskt präglade bilder Bharathi Larsson skriver om och Gauguin 

konstnärliga arbete under perioden han skapade Manao tupapau. Textanalys av de texter som 

producerats i samband med de utställningar i Sverige vars reception jag kommer att analysera.  

1.5 Material 
Material för den inledande bildstudien är bilder av målningen Manao tupapau som Gauguin skapade på 

Tahiti år 1892. Den version av målningen jag valt att analysera är målad i olja på säckväv som sedan 

                                                
6 Bharathi Larsson, 2016, s. 15.  
7Paul Gauguin, Noa Noa, Lund: Bakhåll, 1998, (1901). 	
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monterats på canvas.8 Samma och liknande motiv finns det dock flera versioner av, till exempel finns 

det en litografisk version av Manao tupapau.9 För att analysera utställningarna av Gauguin i Sverige 

1926 har jag studerat utställningskatalogen Paul Gauguin och hans målningar i Nationalmuseum och 

andra nordiska samlingar utgiven av Föreningen för fransk konst skriven av konstkritikern Eli 

Ingebretsen.10 Liksom utdrag ur Nationalmuseums årsbok som behandlar utställningen från år 1926 

samt innehåller en biografi om Gauguin. Texten är skriven av konsthistorikern Ragnar Hoppe.11 Även 

relevanta tidningsartiklar i samband med utställningen av skrivna av Tor Hedberg publicerat i Dagens 

Nyheter den 1926-04-23, 1926-04-24 och den 1926-04-29 har studerats. För studerandet av receptionen 

år 1970 har bland annat den första upplagan av Etnografiska museets katalog som gavs ut i samband 

med utställningen samma år använts.12 Samt tidningsartiklar skrivna av bland Bengt Danielsson och Bo 

Wennberg.13 Gauguins självbiografi Noa Noa har också använts som underlag för arbetet. 14 

1.6 Forskningsläge 
Det finns mycket tidigare forskning kring Gauguin, hans måleri, de exotifierande egenskaper hans verk 

innehåller samt de omoraliska omständigheter under vilka hans målningar skapades. Nancy Mowell 

Mathews skriver i sin bok Paul Gauguin An Erotic Life om målningen Manao tupapau och erbjuder 

tolkningsalternativ som indikerar att Gauguin misshandlade fram det undergivna uttrycket hos hans 

Tahitiska flickvän som utgör målningens huvudmotiv.15Abigail Solomon-Godeau skriver om Gauguins 

målningar och texter sin essä Going Native Paul Gauguin and the Invention of Primitivist Modernism, 

här beskriver hon Gauguins idealiserade bild av Tahiti och om hur Gauguins ide om femininet och 

primitivism tar sig uttryck i hans konst.16 Dock har inga studier kring den svenska receptionen under 

1990-talet utförts, ingen har tidigare studerat Gauguins mottagande i en svensk konstkritisk kontext. 

Detta är arbetets unika ingångspunkt. Som underlag för arbetets postkoloniala teori analys har främst 

Colonizing Fever av Åsa Bharathi Larsson använts.17 För information om Gauguins liv har bland annat 

                                                
8 Nancy Mowell Mathews, An Erotic Life, New Haven and London: Yale University Press, 2001, s. 182. 
9 Bengt Dahlbäck och Bengt Danielsson, ”Gauguin i Söderhavet”, Nationalmusei utställningskatalog 336, utst kat. 
Stockholm: Etnografiska museet Nationalmuseum, 1970, s. 70 och s. 91.  
10 Eli Ingebretsen, Paul Gauguin och hans målningar i Nationalmuseum och andra nordiska samlingar, uts kat. 
Stockholm:Föreningen för fransk konst, 1926. 
11 Ragnar Hoppe, ”Paul Gauguin och hans målningar i Nationalmuseum och andra nordiska samlingar”, Nationalmusei 
Årsbok 1926,Stockholm: P.A Norstedt & Söners Förlag, 1926.  
12 Dahlbäck och Danielsson, 1970. 
13 Bengt Danielsson och Bo Wennberg, ”Gauguinutställningen bara ett dåligt skämt?”, Svenska Dagbladet, 1970-06-05.  
14 Gauguin, 1998  (1901).  
15 Mathews, 2001, s. 181-182.	
16Abigail Solomon-Godeau”Going Native Paul Gauguin and the Invention of Primitivist Modernism”, Norma Broude and 
Mary D. Garrard (red), The Expanding Discourse Feminismand Art History, New York: HapersCollins Publishers Inc, 1992.		
17 Bharathi Larsson, 2016.  
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The Symbolism of Paul Gauguin, erotica, exotica and the great dilemmas of humanity av Henri Dorra 

använts. 18 

2.0 Gauguins liv och verk 
För att ge en bakgrund till den kommande studien av receptionen av Gauguins verk, kommer här en 

introduktion till Gauguins liv. Paul Gauguin liv kantades av både ekonomiska och hälsorelaterade 

problem. Han föddes år 1848 i Paris av en kvinna som ironiskt nog, med tanke på Gauguins kvinnosyn 

och de övergrepp mot kvinnor han kom att begå under sin livstid, var dotter till en feminist. Flora 

Tristan y Moscoso hette Gauguins mormor som av konsthistorikern Henri Dorra beskrivs som en stark 

och självständig kvinna som levde efter följande filosofi; “I revolted against the cruel social order that 

had so victimized me, that had sanctionated the exploitation of the weaker sex, the plundering of the 

orphan, and I promised myself that I would engage in the intrigues of ambition, rival in audacity.”19 

Gauguin levde sitt liv som en vit man, han betraktade sig själv som vit och blev också behandlad som 

vit, inte minst under sina perioder på Tahiti. Gauguin var dock en åttondel peruan och familjen bodde i 

Lima i Peru några år innan de återvände till Frankrike när Gauguin var 6 år.20 

 

Gauguin mor Aline Gauguin var högutbildad och känslosam. Flera gånger misshandlade hon dock, 

enligt Dorra, den unge Gauguin något som han skriver ”moderna psykologer anser lägger grunden för 

barnneuroser:”. 21 Jag anser att de tidigt introducerade våldsamma inslagen in Gauguins liv kan ha lagt 

grunden för det våldsamma beteende han själv senare i livet gjorde sig känd för. Gauguins tidigaste yrke 

var som börsmäklare där han tjänade tillräckligt för att försörja sig själv och sin fru. När han försökte 

försörja sig som konstnär blev han dock fattig. Gauguins fru Mette Sophie Gad var dansk och hösten 

1884 flyttade Gauguin med sin fru till Köpenhamn där han hoppades på ett ekonomisk bättre liv med 

stöd av sin frus släktingar. Till en början verkade detta lovande då han lyckades sälja tre av sina 

målningar vid Christianias höstsalong med hjälp av sin svåger Fritz Thaulow, men lyckan blev kortvarig 

och att sälja tavlor med hans impressionistiska stil visade sig vara lika svårt i Danmark som i 

Frankrike.22 Gauguins fru försökte övertala honom att gå tillbaka till att vara affärsman, men Gauguin 

hävdade att han var född konstnär. 23 Han hade alltså tidigt ett gott självförtroende och en stor tillit till 

sitt eget skapade och sin förmåga att skapa Konst. Som person beskrivs Gauguin av Mathews som 

hetlevrad och aggressiv. Hon hävdar också att det förekommit incest i hans släkt och att det genom 
                                                
18 Henri Dorra, The Symbolism of Paul Gauguin, Erotica, Exotica and the Great Dilemmas of Humanity, London: University 
of California Press, 2007.  
19 Dorra, 2007, s. 5. 
20 Mathews, 2001, s. 5-9.  
21 Dorra, 2007, s. 8. 
22	Dahlbäck och Danielsson, 1970, s. 11	
23Dahlbäck och Danielsson, 1970, s. 11.  
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texter skrivna av Gauguin, blivit tydligt att relationen mellan Gauguin och hans fru var full att bråk, 

under vilka Gauguin misshandlade sin fru både fysiskt och psykiskt.24 Mathews skriver vidare att 

Gauguin tidigt visade ett sexuellt intresse för flickor i tonåren och att han eventuellt hade ett sexuellt 

intresse för sin egen dotter.25 Gauguin hade ytterligare en koppling till Skandinavien, lite drygt tio år 

senare kom han under en period år 1895 att brevväxla med Strindberg. Dagens Nyheter publicerade den 

22 februari 1970 en artikel med utdrag ur brevväxlingen, här framkommer det att Gauguin frågat 

Strindberg om han vill skriva förorden till en katalog i samband med en av hans utställningar med tavlor 

från Tahiti.26 Strindberg tackade nej till erbjudandet med motiveringen att han tyckte illa om Gauguins 

konst. Artikeln (författare okänd) uppger att Gauguin ”skrev svar, tackade för brevet – och tryckte sedan 

ändå Strindbergs brev som förord till sin katalog.” 27 Gauguin var alltså vågad och gick sin egen väg, 

trots kritik.  

 

Gauguin började tidigt måla och intresserade sig samtidigt för en teosofisk rörelse som beskrivs som 

”universial brotherhood for humanity” och ultimate wisdom of all religions”.28 Gauguin tidiga 

målningar beskrivs ha varit i romanstisk-naturalistisk stil där stor fokus lades på färgerna och dess 

reflekterande av ljus.29 Dorra skriver att även om det finns religiösa teman reflekterade i Gauguins 

måleri, så var han inte religionsmålare och inte heller moralist. Istället beskriver Dorra honom som en 

fabulist som beskrev mänskliga situationer inte sällan med bitterhet och sarkasm.30 Gauguins dröm var 

att fly Europa och finna ett paradis där han kunde skapa och leva som han alltid önskat, enkelt, primitivt 

och omringad av vackra kvinnor. 

 

 I Gauguins konstverk från perioden på Tahiti, mellan år 1891-1893 och senare mellan år 1895-1901, ser 

vi dock inte många spår av det verkliga Tahiti Gauguin upplevde. Istället ser vi en romantiserad, 

exotifierad version som representerade det paradis han drömde om. Tahitis bruna sandstränder målade 

han istället djupt rosa och fulla av färgglada blommor, något som Mathews anser har sin grund i 

Gauguins sexuella äventyr, hon skriver; ”Gauguins paintings show that his imagination was so 

stimulated by the extrodinary sexual opportunities he encountered there that he transformed the mild, 

ordinary island into a land of rare beauty.” 31 En lös teori naturligtvis, ingen förutom Gauguin själv, kan 

säkert veta vad som stimulerade hans färgrika kolorit. Gauguin hade dock ett aktivt sexliv med ett flertal 
                                                
24 Mathews, 2001, 7-9.	
25Mathews, 2001, s. 8.	
26Författare okänd ”Gauguins konst”, Dagens Nyheter, 1970-02-22.  
27Författare okänd ”Gauguins konst”, Dagens Nyheter, 1970-02-22.	
28 Dorra, 2007, s. 11. 
29 Dorra, 2007, s. 11. 
30 Dorra, 2007, s. 20. 
31 Mathews, 2001, s. 170-171.  
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lokala kvinnor och flickor varav flera i 13–14 års åldern. Den av hans älskarinnor som fått mest 

uppmärksamhet, som han till exempel skriver mest om i sin självbiografi Noa Noa var hans 13-åriga 

flickvän Tehura som också utgör huvudmotivet i Manao tupapau.  

2.1 Den koloniala blicken. Manao tupapau 
För att visa hur Gauguins kolonialt präglade position kommer till uttryck i hans måleri, kommer det här 

presenteras ett exempel. Jag har valt att använda målningen Manao tupapau då jag anser att den tydligt 

uttrycker det jag vill beskriva. Målningen mäter 72.5*92.5 cm och hänger sedan år 1965 vid Albright-

Knox Gallery i Buffalo, New York. 32Manao tupapau skapades under Gauguins vistelse på Tahiti år 

1892 och fungerar som ett utmärkt exempel på hur hans måleri under den perioden tog sig utryck. 

Målningens huvudmotiv föreställer Gauguins då 13-åriga flickvän Tehura, något som han skriver om i 

sin självbiografi Noa Noa.33 För att beskriva målningen kommer jag att använda mig av en semiotisk 

bildanalys baserad på Roland Barthes teorier.34 Analysen inleds med en primäranalys, följt av en 

sekundäranalys och avslutas med olika tolkningsalternativ.  

 

De flesta linjer i målningens motiv är horisontella förutom en pelare i målningens vänstra hörn som 

består av vertikala linjer som verkar parallellt med varandra. Färgerna på målningens nedre hälft går i 

mörkblått och på den övre halvan i lila, som skiftar i både varma och kalla nyanser. Den negativa ytan 

tar upp ungefär lika mycket som den positiva, det vill säga det finns en balans mellan tavlans motiv och 

dess bakgrund. Målningens huvudmotiv är en brunhyad flicka som ligger naken på ett äggskalsfärgat 

lakan som skiftar i gult. Flickans är avbildad ifrån ett perspektiv som tyder på att konstnären befunnit sig 

över flickan och blickat ner mot henne när han målat av henne, detta är samma perspektiv som sedan 

betraktaren kommer att befinna sig i. Flickans huvud vilar på en kudde som går i samma 

äggskalsfärgade ton och under det skymtar en annan kudde fram denna i en intensivt rosa färg. Under 

lakanet på sängen skymtar ett mörkblått täcke fram som pryds med stora guldgula blommor. Den 

lilaskiftande bakgrunden innehåller mönster i vitt samt målningens titel textad i svart. Ljuskällan i 

målningen tycks komma från samma håll som betraktarna står i och figurerna i motivet ser relativt platta 

ut. Det finns inga skarpa skuggor men motiven har svarta tunna konturer, dessa fanns i konstnärens 

första sketch till målningen. Ytmässigheten är skrovlig och matt och innehåller precis som mycket 

annan konst som skapats under den modernistiska eran, tydliga spår av penseldrag, det vill säga spår av 

konstnärens närvaro.  

                                                
32Mathews, 2001, s.182.	
33Gauguin, 1998, (1901), s. 47-48.	
34 Barthes, (1964), 1976, s. 114-117.  
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Målningen huvudmotiv, den brunhyade flickan, ligger horisontellt med sina fötter korsade och sina 

handflator nervända mot kudden på vardera sidan om sitt huvud.  Hennes ansikte är vänt mot 

betraktaren och hennes ögon likaså, hennes svarta hår är utsläppt.  Flickan är inte det enda individen i 

målningen motiv, bakom sängen på vänster sida står ännu en figur. Även denna figur har brun hudfärg, 

men är klädd i en svart kåpa som täcker bakhuvud och kropp. Gauguin skapar djup i målningens 

bildrum genom att låta den nakna flickan, bildens huvudmotiv, ligga i målningen förgrund samtidigt 

som den andra individen står bakom sängen där flickan ligger. Flickan är det dominerande motivet i 

målningen och det är ingen tvekan om att det är hon som huvudsakligen ska fånga betraktarens 

uppmärksamhet.  

 

Genom att betrakta flickan på sängen i Gauguins målning kan vi se att hon återges som väldigt ung, det 

signalerar hennes släta hud och spänstiga kropp. Vi kan också se att hennes etnicitet inte är västerländsk, 

det avslöjar hennes mörkbruna hud och svarta hår.  Flickan som var modell för målningen härstammar 

från Tahiti där Gauguin levde och skapade när målningen färdigställdes. Individen i den svarta kåpan 

har inte heller ett västerländskt utseende utan har samma mörkbruna hud som flickan. De dova färgerna 

i mörkblått och lila i bakgrunden samt på täcket visar oss att scenen utspelar sig på natten, då de 

representerar natthimlens färger och nyanser.   

 

I målningens vänstra hörn står tavlans titel Manao tupapau textat i svart. Titeln betyder enligt de allra 

flesta källor; Dödens ande betraktar, det uppger till exempel både Dorra och Mathews.35 36 Titeln 

fungerar som ett språkligt meddelande, en kod för att antyda motivets innebörd och är en del av 

målningens motiv. Texten är tahitisk vilket i kombination med flickans på sängens tahitiska utseende 

förstärker vad jag skulle kalla för tavlans tahititet. Roland Barthes skrev tidigt om bildens retorik och 

gav exempel på en bild med en nätkasse vars innehåll bestod av typiskt italienska matvaror som pasta, 

tomatsås och parmesanost. Kassens innehåll i kombination med bildtexten och matprodukternas Italien -

klingande varunamn Panzani, ”förmedlar också, i kraft av sin klang, ett supplerande signifikat som man 

kunde kalla ”italieniteten.” 37 På samma sätt har Gauguin valt att skapa en målning som omedelbart får 

sin betraktare att associera motivet med Tahiti. Något han var mån om, då den aktuella tavlan ingick i en 

större samling målningar han skapade under samma tidsperiod (år 1891-1893 och 1895-1901), och 

verkade som glimtar in i det tahitiska paradis Gauguin ville förmedla. Flickans ögon tycks söka 

                                                
35 Dorra, 2007, s. 216. 
36 Mathews, 2001, 182.  
37 Barthes, 1976,(1964), s. 114-117. 
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betraktarens blick då de är stora, uppspärrade och ger ett skärrat uttryck, de får flickan att se orolig och 

olycklig ut. Flickans blick möter betraktarens blick eller är det konstnärens? Han som måste ha befunnit 

sig i samma position som betraktaren då han skapade tavlan. En skulle kunna säga att uttrycket i flickan 

blick fungerar som ett indexalt tecken för trauma. Det har bildats ett orsaksförhållande mellan en 

händelse och flickans reaktion, den rädsla hennes ögon förmedlar.  

2.2 Tolkningsalternativ 
Den senare halvan 1800-talet, när både Gauguin och Vanadis fregatten reste till Tahiti och producerade 

visuellt material, den tidigare genom sitt konstnärliga arbete och de senare genom sina rasbiologiska 

studier, präglades av ett kolonialt synsätt. Européer och amerikaner betraktade sig själv som vi och alla 

som inte tillhörde västvärldens kulturella ideal betraktades som de andra. Den strukturen förstärktes 

genom spridningen av det visuella material som producerades, dit hör menar jag, även Manao tupapao.  

 

Gauguin skriver om den händelse som inspirerade honom till att skapa målningen Manao tupapau sin 

självbiografi Noa Noa. En tahitisk kvinna erbjuder honom att ta hennes 13-åriga dotter som sin fästmö, 

(någon förlovnings- eller äktenskapsceremoni beskrivs inte, så jag väljer att genomgående i arbetet 

referera till henne som hans flickvän, även om hon av vissa källor uppges har varit hans hustru), till 

vilket Gauguin tackar ja och han och flickan flyttar in i en traditionell hydda. Gauguin beskriver sin nya 

flickvän som tystlåten och melankolisk.38 En natt när han kommer hem och tänder några tändstickor i 

det mörka rummet får han syn på henne liggandes naken på sängen med vitt uppspärrade ögon och en 

förskräckt uppsyn. Den unga flickan betraktar honom enligt Gauguin själv, som om hon aldrig sett 

honom förut och han tycker att hennes rädda ögon verkar självlysande och skriver att hon aldrig varit 

vackrare.39Gauguin tolkar flickan reaktion som att hon är rädd för tupapauerna, som är den tahitiska 

benämningen för andar.40 Han tror att hon misstagit honom för en av dem. Vidare beskriver Gauguin hur 

flickan börjar tala och ber honom att aldrig lämna honom igen då han uppger att hon är svartsjuk och 

ifrågasätter var han varit. Gauguin säger sig inte vilja gräla utan istället förvandlar han natten till en 

sexuell sådan, han väljer att kalla det för ”en tropisk natt.” 41 

 

Den fysiska position Gauguin uppskattningsvis befann sig i när han målade Manao tupapau, är den 

position där individen flickan riktar sin skärrade blick mot måste befunnit sig, alltså går det att anta att 

det är Gauguin som skrämt flickan. Gauguin rapporterade hela tiden tillbaka till ett flertal personer i 

                                                
38 Gauguin, 1998,(1901), s. 45. 
39 Gauguin, 1998,(1901), s. 47-48.  
40 Gauguin, 1998,(1901), s. 47- 48. 
41 Gauguin, 1998,(1901), s. 47-48.	
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Frankrike om sina äventyr samt sitt arbete på Tahiti. Detta dels för att få ekonomiskt stöd för sitt 

skapande men även för att uppdatera sin fru. Gauguin och hans fru hade vid det här laget separerat men 

fortsatte hålla kontakten genom en relativt aggressiv brevväxling. Målningen Manao tupapau som så 

småningom skickades till Europa för försäljning krävde en förklaring då det var tydligt att flickan som 

avbildats naken var extremt ung. Jag anser att genom måla dit den individ som titeln anspelar på, den 

äldre individen med den svarta kåpan – ”Dödens ande som betraktar”, så förflyttade Gauguin ansvaret 

för att vara den som skrämt flickan från sig själv till en tredje (icke) existerande individ, en traditionell 

Tahitisk ande, en tupapau.  På så sätt kunde Gauguin behålla flickans skärrade uttryck i målningens 

motiv, det som Mathews kallar hans ”erotiska belöning.” 42 

 

Ett annat sätt att analysera av Manao tupapau skulle enligt mig vara att betrakta sängen med det blåa 

täcket med de gula blommorna som havet och jorden, världen. Flickan som med skräck möter den 

koloniala maktens blick som ser ner på henne och i hörnet, dödens ande som kan representera hennes 

framtid eller förfäder som betraktar henne från ett hörn oförmögen att ingripa och rädda henne från 

hennes grymma öde. Istället betraktar denne henne passivt då hennes bruna kropp styckas av den vita 

mannen som kommit för att tömma henne på tillgångar samtidigt som han rapporterar hem om 

processen och dessutom sprider tavlan som visuellt material som skvallrar om den koloniala processen. 

 

Titeln Manao tupapau betyder enligt Griselda Pollock Spirit Thought, översatt till svenska Ande tanke, 

på tahitisk pidgin (tahitisk slang), detta uppger hon, är en motsägelse till i princip alla andra källor om 

målningen som uppger att titeln betyder Dödens ande betraktar.43 Pollock fortsättar att skriva om 

målningens motiv som hon menar är Gauguins tolkning av Edouard Manets målning Olympia (1863), 

hon refererar till Helene Cixous text Castration and Decapitation (1981), när hon beskriver hur kvinnor 

ofta genom konsthistorien avbildats passivt liggandes, ofta till och med sovandes, i en säng.44 Cixous 

fortsätter enligt Pollock skriva att bara en man kan väcka dessa sovande skönheter, då legenden säger att 

kvinnor inte klarar av att vakna på egen hand. 45 Detta är ett bevis på hur kvinnan inom konsten tilldelas 

rollen som passivt objekt i motsats till mannen som intar rollen som aktivt subjekt. En av flera skillnader 

mellan Olympia och Manao tupapau är dock att motivets båda karaktärer är rasifierade i Gauguins 

tropiska version. Olympia, en arbetarklass prostituerad, har nu ersatts med en mörkhyad flicka och den 

svarta jungfrun, pigan är ersatt med ett spöke, också mörkhyad, denne från (eventuellt) flickans fantasi. 

                                                
42 Mathews, 2001, s. 182.  
43 Griselda Pollock, Avant-Garde Gambits 1888-1893 Gender and the Colour of Art History, London: Thames and Hudson, 
1992, s. 16. 
44Pollock, 1992, s.20.  
45Pollock, 1992, s. 20.	
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Något som Pollock kommenterar genom att skriva “The dark lady is figured now in both faces of that 

myth- the natural, sensuous, desired body (in place of the tainted, urban working- class prostitute) which 

is set against, yet identified with, the darker, deadlier crone or witch”. 46 

 

Samhällstrukturen som rådde under perioden Gauguin skapade Manao tupapau speglas i verket på flera 

sätt; dels signalerar det fysiskt underlägsna perspektivet flickan avbildats i, rasifierade individers, då 

framförallt flickors och kvinnors lägre position. Underläget leder automatiskt till att betraktaren 

betraktar flickan från en högre position. Detta är symboliskt för hur olika roller i 1800-talets rashierarki 

fördelats; den vita mannen var högst och de andra, hamnade i underläge. Det faktum att flickan ligger 

ner i en säng, blir symboliskt för att kvinnor både inom konsten och i samhället generellt, ansågs tillhöra 

det passiva könet i mottsats till mannen som i upprätt position, å ena sidan skapat verket, och å andra, 

betraktade det.  

3.0 Receptionen av Gauguins måleri i Sverige under 1920- och 1970-tal 
Hur har Gauguins verk mottagits i Sverige under 1900-talet? Här kommer receptionen av Gauguins 

konst i Sverige att studeras genom en analys av utställningsmaterial som kataloger och artiklar från och i 

samband de Gauguin utställningar som producerats i Sverige år 1926- och 1970. De båda utställningarna 

reception kommer att jämföras, vad finns det för skillnader och likheter? 

3.1 Paul Gauguin – Hans arbeten i skandinavisk ägo utställda i Nationalmuseum april 
1926.  
Föreningen för fransk konst ställde år 1926 ut Gauguins verk som då fanns i skandinavisk ägo vid 

Nationalmuseum i Stockholm. Det var en kombination av Gauguins tidiga målningar från hans tid i 

Bretagne mellan år 1888-1889 och det senare verk, han producerat på Tahiti mellan år 1891-1901. 

Utställningskatalogen består av en text med en kort sammanfattning av Gauguins liv och skapande, följt 

av bilder på de 76 målningar som ingick i utställningen. Katalogtexten är skriven av konstkritikern Eli 

Ingebretsen som beskriver Gauguin som en man med ett motsägelsefullt temperament, en rik fantasi och 

inte minst, en klar reflekterande intelligens.47 Bilden som ges av Gauguin är; en rebell vars konst stod i 

raka motsatsen till samtidens, en individualist med ett personligt uttryck. 48 Om åren på Tahiti och 

perioden då Manao tupapau skapades menar Ingebretsen att Gauguins konst utvecklades. På denna plats 

med vacker natur och primitiva människor, skriver Ingebretsen, fann Gauguin äntligen den enkla 

konstnärliga form som han sökt.49 Dessutom tar Gauguin nu ett steg bort från de traditionella europeiska 

                                                
46	Pollock, 1992, s. 16. 
47 Ingebretsen, 1926, s. 3.  
48 Ingebretsen, 1926, s. 4.  
49 Ingebretsen, 1926, s. 5-6.  
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skönhetsidealen och skapar något nytt, inspirerat av de slanka tahitiska flickor han målade av, vars 

gyllenbruna hud enligt Ingebretsen gjorde sig fin mot de blå/gröna tahitiska landskapen. 50 

 

Manao tupapau ingick inte i utställningen men andra verk visades som Gauguin skapat under samma 

årtionde med andra tahitiska kvinnor som motiv, som La femme aux mangos som Gauguin skapade när 

han var på Tahiti år 1896, alltså när han återvänt efter att ha spenderat två år i Frankrike (år 1893-1895). 

Även här är motivet nakna tahitiska flickor/kvinnor, dock har flickan/kvinnan i målningens förgrund 

som vänder blicken mot betraktaren, inte samma skärrade uttryck som flickan i Manao tupapau, utan 

möter istället betraktarens blick med likgiltighet och melankoli.51 Även hans hyllade verk från år 1897-

1898, D`ou Venons Nous, Que Sommes Nous, ou Allons Nous ingick i utställningen. Här sitter flera 

kvinnor och flickor i varierande åldrar, barbröstade ute i det gröna. 52 

 

I Nationalmuseums årsbok från år 1926 skriver konsthistorikern Ragnar Hoppe om Gauguin och hans 

måleri samt om utställningen som ägt rum samma år vid museet. Även här inleds texten med en biografi 

av Gauguins uppväxt, familj, karriär och flytt till Tahiti. Hoppe skriver att han med risk för att trötta ut 

de som redan är bekanta med Gauguins livshistoria, ändå känner att det är nödvändigt att skildra de 

viktigaste kapitlen ut dennes liv i detta sammanhang. Han refererar till Gauguin och hans historia som 

”legenden om sjömannen, bankiren, konstnären och ”barbaren”. 53 Längre in i biografin skriver Hoppe 

att ”Först på Tahiti blev Gauguin Gauguin.” Han menar att Gauguin bodde som ”de av honom älskade 

godlynta, vackra infödingarna”.54 Hoppe beskriver Gauguin som ”ädelmodig och ridderlig” då han 

”hade tagit på sin lott att försvara de infödda”. I detta fall syftar Hoppe på de konflikter mellan å ena 

sidan de infödda och å andra sidan de franska gendarmerna som ofta kritiserade de infödda - och inte 

minst Gauguins sätt att leva.55 Om Gauguins hälsobekymmer och hans tragiska sista år i livet som 

kantades av ekonomiska problem och svåra fysiska smärtor skriver Hoppe att Gauguin även fick utså 

hat från de franska myndigheterna men att ”de bruna vördade och älskade honom”. 56 

 

Om utställningen skriver Hoppe att de verk som ingick ”gav oss ett klart begrepp om såväl de olika 

skiftande faserna i hans konstnärskap som om dess höga kvaliteter.” 57  Gauguin har olika begåvningar 

                                                
50 Ingebretsen, 1926, s. 6.  
51Ingebretsen, 1926, s. 10.	
52Ingebretsen, 1926, s. 15 och 17.	
53Hoppe, 1926, s. 65.  
54Hoppe, 1926, s. 74.  
55 Hoppe, 1926, s. 78 
56 Hoppe, 1926, 76.  
57 Hoppe, 1926, s. 79.  
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och är en mångfasetterad man med ”våldsamma behov av att förnya sig i kontakt med primitiv kultur 

och primitiva människor” menar Hoppe. 58 Texten i årsboken forsätter med beskrivningar av ett urval av 

de målningar som ingick i utställningen. Här ligger huvudfokus på beskrivningar av kolorit, form och 

komposition. Gauguins flytt från Europa ledde till att han började använda sig av färger som orange, 

saffran, purpur, rosa, smaragdgrön och ultramarin, detta var dock enligt Hoppe inte en reflektion av de 

verkliga färger Gauguin såg runt omkring sig i sin nya miljö, utan snarare en reflektion av den värld han 

drömde om. 59 ”Oftare är det drömmen om dess svunna paradis och dess lyckliga och sköna 

naturmänniskor han vill framhålla och suggerera än det objektiva verklighetsintrycket,”.60 

 

Hoppe hyllar Gauguins relation till vad han kallar hans ”infödda hustru” Tehura, och menar att det är 

tackvare henne som Gauguin ”levt sig in i befolkningens föreställningar om livet, naturen och 

religionen, vilket allt för dem är nästan detsamma, då är det som en slöja glede från hans ögon, då lär 

han sig att verkligen se.” 61  Kompositionen i Gauguins verk från Tahiti anser Hoppe ”andas lugn, 

klarhet och ro- ett dolce far niente i stor stil- men också vemod och sorg över det svunna paradis, som 

blott finnes i drömmen.” 62 Hoppe skriver genomgående om vilka målningar han saknar i utställningen 

men berömmer ändå det relativa rika urvalet målningar som återfinns i nordiska samlingar, då 

utställningen valt att begränsa vad som exponeras till verk som finns i dessa.  

 

Tor Hedberg journalist, skriver en artikel som publicerade den 23 april 1926 i Dagens Nyheter, om 

utställningen vid Nationalmuseum i Stockholm. Han beskriver att Föreningen för fransk konst (som 

producerat utställningen) har en historia med sju tidigare utställningar där ”flera av den moderna 

konstens stormän presenterats i ett rikt och gott urval”. 63 I den här meningen visar Hedberg vilket kön 

stora konstnärer har. Det blir alltså tydligt tidigt i artikeln att det ansågs att mannen skapade den stora 

Konsten. Hedberg fortsätter med att beskriva Gauguin som en av ”expressionismens föregångare och 

den vilda konstens fader”.64 Hans flytt till Tahiti beskriver Hedberg förövrigt som ”en protest mot de 

europeiska kulturidealen”.65 Utställningen får god kritik av Hedberg, den var tänkt att visa Gauguins 

verk i kombination med verk av Van Gogh, men det inte fanns tillräckligt med representativa verk av 

denne i Skandinavien. Dock menar Hedberg att ”Gauguins bär ensam med glans och heder upp 

                                                
58 Hoppe, 1926, 80.  
59Hoppe, 1926, s. 92-94.	
60 Hoppe, 1926, s. 93.  
61Hoppe, 1926, s. 94.	
62Hoppe, 1926, 94.	
63Tor Hedberg, ”Paul Gauguin”, Dagens Nyheter, 1926-04-23, Stockholm.  
64 Hedberg, 1926-04-23.  
65 Hedberg, 1926-04-23.  



17 
 

utställningen.” 66 Enligt Hedberg kom Gauguins måleri till sin rätt i Nationalmuseums svenska sal på 

dess nymålade gråa väggar, som han skriver, erbjuder en fin konstrast till det färgrika måleriet skapat på 

Tahiti.67 

 

Dagen efter Tor Hedlunds artikel är publicerad i Dagens Nyheter, den 24 april 1926, publicerar samma 

tidning en kortare notis om utställningen. Här beskrivs samlingen i utställningen som ”den fylliga och 

representativa samling dukar av äldre och senare årgångar som föreningen lyckats sammanföra.”68 

Vidare skrivs det att prins Eugen var på vernissagen, Det visar betydelsen utställningen hade i tidens 

konstliv. Gauguins konst hänger i de finaste rummen och hans verk lockar kungligheter. 

 

 Några dagar senare den 29 april 1926 skriver Tor Hedberg återigen om Gauguin i Dagens Nyheter. Han 

hade redan år 1890 i vad som vid den tiden var Stockholms enda enskilda utställningslokal, Blanche 

salong intill Kungsträdgården, sett Gauguins verk. Detta var innan Gauguins genombrott och Hedberg 

skriver att inget blev sålt så vitt han vet och att utställningen inte fick någon större uppmärksamhet. 

Något som han kommenterar med ”Den som då hade vetat”, och syftar på tavlorna som sedan dess stigit 

i värde och prestige.69 Målningarna från Tahiti beskriver Hedlund som exotiska, egenartade och som en 

lovsång till den vilda.70.  

 

Utställningen år 1926, fick överlag god kritik och ansågs presentera bra urval av Gauguins målningar. 

Gauguin som i utställningskatalogen beskrevs som en man med ”rik fantasi” och en ”reflekterande 

intelligens” ansågs på Tahiti har funnit den ”enkla konstnärliga form han sökt”.71 72 

Överlag hyllades Tahiti-period av de svenska konstkritiker som skrev om Gauguins verk år 1926, då 

flytten till Söderhavet ansågs inte bara ha berikat Gauguins konstnärliga uttryck, utan även 

lokalbefolkningens, som han kom i kontakt med och inte minst målade av, liv. De senare då Gauguin 

ansågs tagit på sig ansvaret att försvara ”de infödda”, mot missionärerna och de franska 

gendarmerna.73Även i Nationalmuseums årsbok skriver konsthistorier Ragnar Hoppe om hur ”de bruna 

vördade och älskade honom”.74 Utställningen beskrivs genomgående i texten av Hoppe som publicerats 

i National museis årsbok, som representativ för de olika skiftande faserna i Gauguins konstnärskap även 

                                                
66 Hedberg, 1926-04-23.  
67	Hedberg, 1926-04-23.	
68 Författare okänd, ”Paul Gauguin”, Dagens Nyheter, 1926-04-24. 
69Tor Hedberg, ”Paul Gauguin”, Dagens nyheter, 1926-04-29.	
70 Hedberg, 1926-04-29. 
71 Ingebretsen, 1926, s. 3.  
72Ingebretsen, 1926, s. 5-6.	
73Hoppe, 1926, s. 78.	
74Hoppe, 1926, s. 76.	
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om vissa målningar ansågs saknas men inte ingick i någon skandinavisk samlig och därför inte kunde 

visas. 75 Den lokala befolkningen på Tahiti kallades nästan genomgående för de primitiva och Gauguins 

beskrevs som en hjälte.  

 

För att sammanfatta skulle en kunna säga att genom att ta del av receptionen av Nationalmuseums 

Gauguin utställning från år 1926 blir flera företeelser tydliga. Dels hur mansdominerat samhället var då 

både utställningskatalogen och samtliga artiklar är skrivna av uteslutande män (dessutom till stor del 

samma män). Det är också uteslutande män som nämns i texterna och de beskrivningar som används om 

Gauguin är de klassiska för det vita manliga geniet, det vill säga han ansågs ha; en reflekterande 

intelligens, rik fantasi, visserligen vild men faderlig på samma gång, en pionjär. De rasifierade kvinnor 

Gauguin avbildade beskrivs som vilda, primitiva och exotiska. Deras skönhet erkänns användbar i 

sammanhanget, men att de är individer som eventuellt tagit skada av att delta i Gauguins produktioner, 

finns det inga märkbara reflektioner kring.  

3.2 Gauguin i Söderhavet – Etnografiska Museet/Nationalmuseum Stockholm 1970.  
År 1970 producerar Etnografiska Museet i ett samarbete med Nationalmuseum, en utställning i 

Gauguins ära i Stockholm, utställningen döps till Gauguin i Söderhavet. Som namnet antyder ligger 

fokus på de verk som kom till under hans resor i Söderhavet men en inledande avdelning exponerar 

några av hans tidigare studier för att erbjuda en bakgrund.76 Utställningen som var den första Gauguin 

utställningen i Sverige på 44 år, lockade under de två månader den visade, cirka 80 000 besökare.77 

Exakt information om hur utställningen var hängd har inte gått att få tag på, dock sammanställdes i 

samband med utställningen en relativt utförlig katalog, skriven av överintendent Bengt Dahlbäck och 

museidirektör Bengt Danielsson, redigerad av Patrik Reuterswärd.78 

 

Utställningen bestod av verk inom alla de olika teknikgenrer Gauguin arbetade inom; oljemåleri, 

skulptur, keramik- och träsnittskonst. Detta skriver duon, har varit nödvändigt ”på grund av denna 

utställnings alldeles speciella karaktär.” 79 Jag tolkar detta som Danielsson/Dahlbäck syftar på hur 

detaljrik utställningen var, då de ville visa alla aspekter av Gauguins konstnärskap inspirerat av Tahiti, 

och inte bara fokusera på måleriet, då den etnografiska kontext den visades i, innebär ett detaljerat 

studerande av kulturer. Gauguin blev till exempel under sin period på Tahiti inspirerad till att skapa 

                                                
75Hoppe, 1926.		
76Dahlbäck och Danielsson, 1970, s. 7.  
77 Bengt Danielsson och Bo Wennberg, ”Gauguinutställningen bara ett dåligt skämt?” Svenska Dagbladet, 1970-06-05.  
78 Dahlbäck och Danielsson, 1970.  
79 Dahlbäck och Danielsson, 1970, s. 8.  



19 
 

träsnittskonst, vilket han började med när han efter sin första period på Tahiti återvände till Paris år 

1893.80 

 

Katalogen fortsätter med en biografi av Gauguin skriven av museidirektör Bengt Danielsson. Här 

berättar han om Gauguins tid på Tahiti och om perioden år 1892-1893 som anses varit den lyckligaste i 

Gauguins liv. Vid det här laget hade han installerat sig på Tahiti där han menar Danielsson, njöt av 

vädret, den vänliga lokalbefolkningen samt sällskapet av sin 13-åriga flickvän som han också kom att 

måla av. Hans hälsa var också under den här perioden bättre än på länge. Det allvarligaste problem 

Gauguin enligt Danielsson kom att stöta på under detta lyckosamma år, var att han fick slut på 

målardukar. Detta löste han genom att snida träskulpturer med polynesiska mytologiska motiv istället 

för att måla medan han väntade på en ny leverans målardukar från Paris.81 

 

Katalogen innehåller en hel del fakta om Gauguins hälsa då Danielsson skriver att Gauguins lycka blev 

kortvarig eftersom hans hälsa försämrades på grund av en syfilisinfektion han misskött i kombination 

med en överkonsumtion av tobak och alkohol. Danielsson beskriver vidare hur Gauguin mot slutet av 

sitt liv led av hjärtklappning, yrsel och blodstörtningar tills han blev apatisk, oförmögen att måla och 

bestämde sig för att begå självmord.82 Detta misslyckades dock och Gauguin skulle komma att kämpa 

några år till. Danielsson beskriver Gauguin som hänsynslös som till slut lämnade sin tahitiska familj när 

han fick chansen och istället begav sig 700 sjömil till Marquesasöarna ”där han hoppades att 

infödingarna skulle vara vildare och primitivare och den inhemska konsttraditionen bättre bevarad än på 

Tahiti”. 83 Danielsson fortsätter att beskriva hur Gauguin trots sin jakt på det primitiva levandet av 

bekvämlighetsskäl kom att bosätta sig i den mest civiliserade byn i trakten. Här förbjöds unga flickor 

enligt Danielsson av den lokala katolska biskopen att delta i Gauguin ateljéfester något han kom att 

kämpa emot. En serie rättegångar kom att ta plats och Gauguin fick flera av byborna på sin sida då 

”Öborna led lika mycket av gendarmernas och missionärernas hårda och godtyckliga regemente” 84 

Biografin avslutas med information om Gauguins död 8 maj 1903.  

 

Nästa del av katalogen består av utdrag ur olika brev Gauguin skrivit till vänner och familj samt 

affärsrelaterade brev till konstkritiker och delar ut hans självbiografi Noa Noa. Sen kommer ett kapitel 

som döpts till De exotiska källorna för Gauguins konst även detta skrivet av Bengt Danielsson. Här 

                                                
80Dahlbäck och Danielsson, 1970, s.51. 	
81 Danielsson, 1970, s. 12-13.  
82Danielsson, 1970, s. 13.	
83 Danielsson, 1970, s. 14.  
84 Danielsson, 1970, s. 14.  
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beskrivs Gauguins viktigaste inspirationskällor och hans resor till utomeuropeiska destinationer. Enligt 

Danielsson var en av Gauguins främsta inspirationskällor ”orientalisk konst”, från bland annat Afrika 

Kambodja, Vietnam och Söderhavet, han ansåg att deras gemensamma nämnare var dess ”statiska, 

dekorativa, syntetiska och symboliska karaktär, och älskade att gå till Louvren i Paris och studera dessa 

konstverk.85 Den andra halvan av katalogen består av bilder på de verk som ingick i utställningen och 

längst bak, information om varje verk. Manao tupapau ingår här som ett av verken, dock är det inte 

oljemålningen som det här arbetet tidigare behandlat, utan en litografisk version. Det litografiska bladet 

som är hand signerat av Gauguin uppges ingå i en upplaga på 100 exemplar som först utgavs år 1894.86 

 

I samband med utställningen publicerar den 1 mars 1970 Svenska Dagbladet en artikel om Gauguin. 

Artikeln är skriven av journalist Beate Sydhoff och erbjuder främst en kort biografi av Gauguins liv, 

konstnärskap och flytt till Tahiti. Information om utställningen begränsar Sydhoff till att skriva att det är 

en stor utställning som syftar till att ”belysa den store konstnärens möte med den primitiva konsten och 

hans samband med den kultur han länge vistades i”, samt att det är ett samarbete mellan Etnografiska 

museet och Nationalmuseum.87 

 

Gauguinutställningen ett dåligt skämt? Så lyder titeln till en artikel som museidirektör Bengt Danielsson 

skrivit ihop med utställningskommissarier Bo Wennberg i samband med utställningen, artikeln 

publicerades den 5 juni 1970 i Svenska Dagbladet.88 Här riktar Danielsson kritik mot svensk massmedia 

som han anser inte uppmärksammat utställningen tillräckligt. Han skriver att det är dyrt att sätta ihop en 

utställning och svårt att få samlare och museichefer att låna ut dyrbara objekt då artefakter ”i längden 

inte far väl av transporter och luftombyten.” 89 Dessutom, skriver han, har ”Etnografiska museet inte 

något ordinarie anslag för utställningsändamål i sin årsbudget”, detta har lett till att en högre entréavgift 

måste tas ut och hela processen med att få det ekonomiska att gå ihop beskriver Danielsson som 

krävande.90  Därför menar han, är det av yttersta vikt att utställningen får den uppmärksamhet den 

förtjänar av pressen. De flestas svenska tidningar har gjort ett gott arbete då de utfört både analyser samt 

skrivit reportage om utställningen, dock skriver han, är Aftonbladet ett undantag. De sistnämnda har 

publicerat en artikel i samband med utställningen men inte skrivit om denna utan istället tagit tillfället i 

akt och publicerat allmän information om Gauguin, felaktigt sådan där han beskrivs som ”en politiskt 

                                                
85Danielsson, 1970, s. 42-43.	
86 Dahlbäck och Danielsson, 1970, s. 91.  
87Beate Sydhoff, ”Drömmen återfinna paradiset drev Gauguin till Söderhavet” Svenska Dagbladet, 1970-03-01.		
88 Danielsson och Wennberg, 1970-06-05.  
89 Danielsson, 1970-06-05.	
90	Danielsson, 1970-06-05.	
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medveten, vänsterradikal kämpe mot kolonialt förtryck.” 91 Danielsson skriver att han kontaktat 

tidningen för ett tillrättaläggande men att de fortfarande inte publicerat det, trots att det var över två 

månader sen han skickade det. 92 

 

Värre än ”Aftonbladets rädsla för obehagliga sanningar”, är dock de två Tv-kanalernas (när artikel skrev 

fanns det enbart två kanaler, TV 1 och 2), uppmärksammande av utställningen som Danielsson skriver i 

princip uteblivit helt.93 Detta fortsätter han, är beklämmande av flera anledningar; dels för att det är en 

utställning av en väldigt inflytelserik konstnär som nu för första gången i en svensk kontext inkluderar 

internationella, utomeuropeiska konstföremål, men också fortsätter han, för att det finns många 

konstintresserade människor i Sverige som inte har möjlighet att ta sig till utställningen men genom TV, 

ändå kunde fått ta del av utställningen om den fått mer uppmärksamhet.94 En möjlighet de nu nekats. 

Det enda inslag i svensk TV som nämnde utställningen var en 75 sekunder lång skämtsam dialog i ett 

program med sketcher vid namn Tidsfördriv som sändes den 28 april 1970. Danielsson kallar 

programmet för vulgärt och återger dialogen ordagrant. Artikeln avslutas med att Danielsson ställer två 

frågor till Sveriges Radio-TV där han undrar om det finns någon ansvarig för museienvangemang på 

TV-kanalerna och i så fall, varför det valt att ignorera Gauguin utställningen.95 

 

För att sammanfatta receptionen från år 1970, skulle en kunna säga att; tidens anda (Peace and love, anti 

Vietnam kriget, vänsterradikala politiska strömningar), visade sig i form av, till viss del, nya kritiska 

ögon. Gauguins livsstil ansåg inte länge värd att hylla. Detta är det största skillnaden mot receptionen 

1926, det faktum att Gauguin inte längre betraktas som en godhjärtad hjälte.  Hans konst ansågs dock 

fortfarande vara viktig och de kvarstod flera problematiska perspektiv; det var fortfarande övervägande 

män som verkade som konstkritiker, Gauguin ansågs fortfarande trots kritik mot hans levande, vara ett 

manligt geni och de andra refererades fortfarande till som de primitiva.  

4.0 Kolonial/Postkolonial bakgrund 
I följande kapitel presenteras en kort historisk bakgrund som inkluderar information om Tahiti, där 

Gauguin levde sent 1800-tal, perioden när han skapade målningen Manao tupapau. Tahiti är en före 

detta fransk koloni hade precis som andra koloniserade länder över hela världen en struktur som placerat 

att den inhemska befolkningen lägst i rang. Både under koloniseringsperioden och i därefter, under den 

postkoloniala perioden som följer, när landet försöker hämta sig från förtrycket, socialt, ekonomiskt och 
                                                
91 Danielsson, 1970-06-05.		
92Danielsson, 1970-06-05.	
93 Danielsson, 1970-06-05. 
94Danielsson, 1970-06-05.	
95Danielsson, 1970-06-05.	
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mentalt. Även om ett land blivit självständigt och enligt lag inte längre behöver lyda under 

kolonialmakten, så lämnar den koloniala strukturens arv förödande konsekvenser inte minst i psyket hos 

de människor som påverkats, då det etablerar en vithetsnorm som exkluderar alla som avviker och gör 

dem till de andra. Ania Loomba skriver i Colonialism/Postcolonialism att relationen mellan 

kolonialister och de koloniserade är den mest komplexa och traumatiska i mänsklig historia.96 

Kolonialisterna formade nya samhällen på ställen där det redan fanns samhällen etablerade och använde 

under erövringen metoder som byteshandel, plundring, förslavande samt folkmord för att erövra det nya 

landet. Allt detta dokumenterades i bland annat brev och kvitton samt olika former av litteratur. Dessa 

källor används idag inom postkoloniala studier som underlag i studerandet och analysen av det som 

hänt. Som vi ser i fallet med målningen Manao tupapau finns det spår av en kolonial struktur även inom 

konsten, inte minst inom 1800-tals måleri och i Gauguins verk.  

 

Tahiti har sedan år 1880 varit en fransk koloni och istället för att bryta sig loss och bli självständiga, 

blev tahitierna franska medborgare år 1945 och anslöt sig år 1958 efter en folkomröstning, till franska 

Polynesien.97 Ön Tahiti har också varit kraftigt influerad av kristna missionärer. Detta skriver Gauguin 

om i Noa Noa och berättar om ett bröllop han varit på och fått syn på en äldre stammoder med en stor 

kraftig tatuering på ena kinden. Tatueringen som påminde om en latinsk bokstav visade sig vara en 

stämpel som missionärerna förr i tiden bränt in i hennes kind som ett straff och en varning för helvetet 

som följd av någon form av påstådd synd hon begått. 98 Missionen utgör alltså, som jag ser det, en del av 

kolonialismen. Detta då de påtvingat människor med redan etablerade trosuppfattningar sin religion ofta 

med våldsamma medel, och befäst en tankestruktur där den ursprungliga religionen i landet ansetts 

hednisk och barbarisk. Imperialism och kolonialism är två begrepp som ofta går hand i hand men det 

finns skillnader. Loomba skriver att imperialism kan fungera utan officiella kolonier och ger USA som 

ett exempel. 99 Och mycket riktigt, USA fungerar som en modern stormakt som influerar ekonomiska, 

kulturella samt sociala strukturer över hela världen. Detta trots att de inte har några officiella kolonier. 

Imperialländerna i väst fungerar som globala makthavare och anses tillhöra den civiliserade världen och 

har till stor del förtryckt med hjälp av sin blick där cirkuleringen av visuellt material har bidragit till att 

etablera en rashierarki. Enligt koloniala tankestrukturer är det västerländska subjektet det centrala.  

                                                
96Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, Oxon: Routledge, 2005, (1998),  s. 7-8.	
97Nationalencyklopedin, Peter A Sjögren (red.), Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1995, s. 68-69. 
98 Gauguin, 1998, (1901), s. 51. 
99 Loomba, 2005, (1998), s. 12. 
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4.1 Koloniala/Postkoloniala uttryck inom visuellkultur sent 1800-tal 
Jag kommer i följande kapitel beskriva Vanadis expeditionens rasbiologiska studier och spridningen av 

det visuella material de producerade. Detta då jag anser att det är en viktig faktor som lade grunden för 

hur människor i Sverige (inklusive konstkritiker) betraktade den andre. Jag anser alltså att det finns ett 

samband mellan de rasbiologiska studier som den svenska befolkningen sent 1800-tal fick ta del av, och 

receptionen av Gauguins verk under 1900-talet. Detta i form av den koloniala blicken med vilken 

svenskarna lärde sig att betrakta rasifierade individer inom visuellt material med.  

 

Åsa Bharathi Larsson skriver i sin avhandling Colonizing Fever om filmhistorikern E. Ann Kaplan som 

utvecklat teorier om The Imperial Gaze eller som jag väljer att kalla det; Den koloniala blicken (som in 

sin tur är ett utvecklande av The Male Gaze som anser att den manliga blicken är den centrala).100 

Kaplan menar att The Imperial Gaze en ensidig blick, då det är den som förtrycker och enbart denne 

som avgör hur de förtryckta ska bli betraktade. Returnerar de förtryckta blicken har de enligt Bharathi 

Larsson  dock, möjliggjort en konfrontation och en kamp för jämlikhet. Tehura, huvudpersonen i Manao 

tupapau som i målningen representerar de koloniserade, de förtryckta, blickar tillbaka på sin 

kolonialherre, som koloniserat både hennes land och kropp. Hennes blick saknar dock ett utryck av 

konfrontation och är istället full av skräck. Hela hennes position signalerar underläge, detta för att både 

upphovsmannen till målningen, samt framtida europeiska betraktare, bokstavligen blickar ner på henne. 

De är högst i rashierarkin och hon är lägst. 

 

Bharathi Larssons avhandling handlar om hur Sverige under sent 1800–tal utfört rasbiologiska 

dokumentationer som bidragit till att etablera ickevästerländska människor som primitiva och 

ociviliserade.  Detta skedde på flera sätt, en metod var att med skepp resa runt och dokumentera 

människor genom att mäta deras kroppsdelar, klä av dem nakna varpå de fotograferades samt beskrevs i 

texter. Materialet sammanställdes och rapporterades tillbaka till olika svenska medier som i sin tur spred 

informationen internationellt.101 Dokumentationen användes både i ett slags (pseudo) vetenskapligt syfte 

men även för underhållning då bilderna cirkulerade i både privata och offentliga samlingar och hamnade 

på museum samt inspirerade vaxkabinetter och olika former av shower. Skeppet Vanadis fregatten, som 

lämnade svensk kust år 1883, ingick i Vanadis expeditionen som till och med år 1885 besökte ett flertal 

länder bland annat Tahiti. Expeditionens uppgift var att civilisera ursprungsbefolkningen på de ställen 

de besökte, så väl som dokumentera och rapportera tillbaka sina upptäckter. Detta uppdrag har både 
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101 Bharathi Larsson, 2016, s. 49-117.  
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skillnader och likheter med Gauguins resa till Tahiti vid ungefär samma tid i historien (Gauguin 

tillbringade år 1891-1893 och sedan år 1895-1901 på Tahiti). 

 

 Bharathi Larsson visar i sin avhandling flera bildexempel på hur de rasbiologiska fotografier som 

Vanadis expeditionen producerade såg ut, Carte de visite från 1880-talet är ett av exemplen, här står 

tahitiska tonårsflickor uppradade, barbröstade, med blommiga tygskynken kring höfterna och blommor i 

håret.102 Fotografierna skulle lika gärna kunna ha varit prototyper för Gauguins målningar från Tahiti, då 

de är snarlika både i komposition och uttryck. Flickorna har samma melonkoliska ansiktsutryck och 

deras bara tonårsbröst ger sexuella konnationer. Den största skillnaden är det faktum att fotografierna är 

svart/vita och Gauguin som bekant, favoriserade en färgstark kolorit. Dock utstrålar bilderna samma 

dystra, mörka stämning då flickorna i de rasbiologiska bilderna inte tycks vilja vara med, liksom 

flickorna i Gauguins måleri, möter de betraktarens blick med motvilja. Flickornas ålder i kombination 

med de mörka erotiska undertonerna, signalerar förbjuden frukt.  

5.0 Gauguins verk – en del av en kolonial bildkultur 
Syftet med det här arbetet är att besvara följande frågor; Hur kommer det sig att Gauguins konst än i dag 

kan visas utan att dess exotifierande egenskaper nämns? Hur såg receptionen av Gauguins konst ut i 

Sverige 1926 och 1970? Samt, hur uttrycks exotifieringen av den rasifierade kvinnan i Gauguins verk 

Manao tupapau? För att besvara dessa frågor har relevanta texter från de aktuella årtalen i samband med 

Gauguin utställningar i Sverige studerats. Följande kapitel kommer att besvara samtliga frågeställningar 

genom att sammanfatta resultatet av undersökningen, detta utifrån ett postkolonialt perspektiv.  

 

Gauguins inspirerades mycket av den impressionistiske konstnären Camille Pissarro men enligt Pollock 

kritiserade denne till viss del Gauguins verk något som uppdagades i ett brev Pissarro skrivit till sin son 

Lucien den 23 november 1893 i samband med Gauguins soloutställning vid Durand-Ruel efter sin 

hemkomst från Tahiti samma år. I brevet skriver Pissarro; Gauguin is certainly not without talent, but 

how difficult it is for him to find his own way! He is always poaching on someone’s ground; now he is 

pillaging the savages of Oceania.103 En observant iakttagelse anser jag, visserligen kallar Pissarro 

lokalbefolkningen för vildar, men han erkänner iallafall väldigt tidigt att Gauguin utnyttjar dessa för sin 

konst. Pissarros åsikter om hur Gauguin var skicklig och hade konstnärlig talang men plundrade i 

samband med sitt skapande anser jag har varit en korrekt observation. Detta utgör också kärnan i detta 

arbete, då det inte råder något tvivel om Gauguins skicklighet. Tvivlet ligger istället kring de omoraliska 
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val han gjorde i samband med sitt skapande och konsekvenserna dessa val ledde till, inte bara för de 

direkt inblandade, utan för generationer efter, då hans verk exotifierar de rasifierade individer han målat 

av. Detta har liksom Vanadis expeditionens rasbiologiska expeditioner och spridningen av de material 

de producerade, bidragit till att befästa en rashierarki som existerar även vid tidpunkten för detta arbete 

(år 2017-18).  

 

Gauguins uppdrag var inte av vetenskapligt slag och det är inte heller troligt att en relativt tungsint man 

som i perioder led av depressioner och tog sitt konstnärskap på största allvar skulle anse att dess syfte 

var underhållning. Inte heller kan en påstå att Gauguins syfte var av samma civiliserande slag som 

Vanadis expeditionen då Gauguin vill lämna det han kallade civilisationen och gå tillbaka i tiden till det 

han ansåg vara enkelt och underutvecklat. Gauguin vill allstå bosätta sig bland dessa ”ociviliserade 

vildar” tillskillnad från de som deltog i Vanadis expeditionen som bara vill dokumentera och fortsätta 

därifrån.  Dock betraktade Gauguin ursprungsbefolkningen på Tahiti med samma koloniala blick som 

besättningen på Vanadis fregatten gjort bara några år tidigare och tog sig friheter med lokalbefolkningen 

och dess kvinnor (flickor). En annan likhet är att Gauguin dokumenterade lokalbefolkningen genom att 

producera visuellt material som sedan liksom Vanadis expeditionens material, transporterades till 

Europa bedömning, exponering, försäljning och spridning. 

 

Rutten var alltså den samma både i fallet med Vanadis expeditionen och Gauguins Tahiti resa; vita män 

åkte till Tahiti och avbildade (främst) flickor och kvinnor från lokalbefolkningen nakna eller halvnakna, 

varpå materialet transporterades till Europa där det betraktades med en kolonial blick. Artefakterna 

skapades av vita män för vita män och de rasifierade kvinnor vars avbildningar utgjorde materialet, 

fungerade bara som rekvisita. En annan gemensam faktor mellan Vanadis expeditionens rasbiologiska 

studier och Gauguins måleri på Tahiti är sexualiseringen av kvinnans kropp. Bharathi Larsson skriver att 

hon argumenterar för att de rasfotografier hon studerat etablerar the imperial male gaze (den koloniala 

blicken), detta då de dels organiserar icke européer i en rashierarki och dels fungerar som sexuellt 

upphetsade.104 Det samma kan sägas om Gauguins måleri och anledningen till varför resultatet blir 

förnedrande för de avbildade är naturligtvis för att upphovsmakarna till bilderna faktiskt såg ner på de 

individer de avbildade och därför fotograferade eller målade av från det perspektivet, med den blicken. I 

makthierarkin som uppstår hamnar alltså den rasifierade kvinnan som avbildas lägst då hon tilldelas 

rollen som passivt objekt i mottsats till den manliga upphovsmakaren av bilden som placerar sig själv 

högst som det aktiva subjektet.  

                                                
104 Bharathi Larsson, 2016, s. 96.  
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5.1 Receptionen av Gauguins konst i Sverige utifrån ett postkolonialt perspektiv  
Under sent 1800-tal och 1900-tal inklusive år 1926 när den första av de utställningar som studerats tog 

plats, beskrevs de individer Gauguin målat av som vilda och exotiska, det vill säga de fyllde en funktion 

i sammanhanget men de hade blivit avhumaniserade. Detta då den rasifierade lokalbefolkningen på 

Tahiti porträtterades utan att någon ifrågasatte hur de behandlats under produktionen och vilka 

konsekvenser spridningen av materialet skulle få för andra rasifierade människor. Som tidigare nämnt, 

skriver Ragnar Hoppe i Nationalmuseum årsbok från år 1926, att det är tackvare Gauguins relation till 

sin 13-åriga flickvän som han fått insyn i lokalbefolkningens seder och bruk, han skriver att det är 

tackvare henne som Gauguin lärt sig att se.105 Detta står i konflikt med vad Abigail Solomon-Godeau 

skriver i sin text Going Native. Här beskriver Solomon-Godeau hur den traditionella tahitiska kulturen 

helt försvunnit sedan de europeiska kolonialisterna penetrerat kulturen.106 Hon menar att Gauguins 

flickvän är för ung för att ha någon form av relation till den traditionella tahitiska kulturen och därför 

inte kunde ha delat med sig av den till Gauguin. Vidare skriver hon att Gauguin, trots flera år på Tahiti 

aldrig lärde sig språket och att de flesta av hans verks titlar som är på tahitiska, i själva verket är på 

kolonial slang, eller är grammatiskt inkorrekta.107 Gauguin ville alltså utge sig för att han blivit en del av 

den Tahitiska kulturen, fast han i verkligheten bara betraktade den utifrån som en turist.  

 

All bar hud de flickor och kvinnor som figurerar i Gauguinskonst, inklusive den nakna flickan som 

utgör huvudmotivet i Manao tupapau, visar i kombination med beskrivningarna av deras sexuella 

aktiviteter i Noa Noa, visar att Gauguin var en man med ett stort sexuellt intresse. Han reste till Tahiti 

för att obehindrat kunna bejaka sina lustar samtidigt som han utnyttjade sin överordnade position som 

vit man och naturligtvis dokumenterade allt i sin konst. Gauguins konst och där bland tavlan Manao 

tupapau reflekterar 1800-talets genushierarki där män fungerade som det universala könet och kvinnan 

blev den andra och hamnade lägst i genushierarkin. Redan i Frankrike var de kvinnor som Gauguin 

målade av nakna prostituerade, inget unikt för Gauguin, det var så det fungerade. En ärbar kvinna på 

1800-talet poserade inte naken, den uppgiften var reserverad åt ”fallna kvinnor” som inte hade något 

gott rykte att förlora. På Tahiti, ett land som hyllade den vita mannen och associerade vithet med makt 

och pengar, kunde Gauguin dock driva allt ett steg längre och begå diverse övergrepp som att inleda en 

sexuell relation med en 13-årig flicka. 

 

                                                
105Hoppe, 1926, s. 94.		
106 Solomon-Godeau, 1992, s. 324-325.  
107Solomon-Godeau, 1992, s. 325-326.	
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Stephen F. Eisenman som skrivit boken Gauguin’s Skirt, som handlar om Gauguins Tahiti-period i 

relation till genus och politik, menar att målningen Manao tupapau fungerar som ett målat manifest för 

Gauguins första period på Tahiti.108 Detta blir tydligt då målningen figurerar i ett av Gauguins mest 

kända och cirkulerade självportätt; Self-Portait with Hat från år 1893-94. Det faktum att Gauguin valt att 

inkludera Manao tupapau i en annan målning visar att de är en de målningar han är stoltast över, att 

sedan målningen han inkluderat den som bakgrund i är ett självporträtt, tyder på att Gauguin ville bli 

ihågkommen för just denna målning, antagligen för att han precis som Eisenman skriver, ansåg att 

Manao tupapau på ett tydligt vis, summerade han första period på Tahiti. Jag anser att målningen med 

den nakna flickkroppen kan ses som uttryck för det sena 1800-talets samhällsstruktur och dess syn på 

rasifierade flickor och kvinnor som passiva, exotiska och erotiska varelser. Perspektivet flickan är 

avbildad ifrån säger också mycket om 1800-talets samhällsstruktur; den vita mannen som aktivt avbildar 

befinner sig högst och därmed över den rasifierade flickan som passivt ligger ner och vars rädsla kan 

skyllas på primitiv vidskeplighet. Gauguin menade att Tehuras jagade blick berodde på dödens ande i 

hennes fantasi och inte på honom själv och de sexuella handlingar han utsatte henne för.  

 

Attityden vi och dem, människor från västvärlden kontra människor från andra delar av världen var i 

slutet på 1800-talet arrangerat i en sådan starkt befäst hierarki att det utan problem användes 

förnedrande termer för att beskriva rasifierade individer. Sådan var normen, detta levde tyvärr kvar och 

lade grunden för att det även år 1926 var normaliserat för en författare till en utställningskatalog vid en 

av de främsta muserna i Skandinavien att kalla icke europeiska människor för primitiva.109 Och som vi 

har sett finns det mycket kvar av den inställningen vid produktionen för detta arbete (2017-18), även om 

det med tiden parallellt växt fram en viss kritik mot Gauguin som var allra tydligast på 1970-talet. 

Manao tupapaus exotifierande egenskaper uttrycks enligt mig både genom sexualiseringen av flickans 

som utgör huvudmotivets kropp, men även i det faktum att betraktaren uppmuntras till att finna 

tillfredställelse i hennes passivhet och i hennes rädsla. Detta tyder på att hennes välbefinnande är 

oviktigt, hon har reducerats till en kropp, ett verktyg som utgör en viktig del av ett konstverk, men som 

inte har något egenvärde. Hennes bruna kropp blir viktig i sammanhanget då den befinner sig i motsatt 

position till den vita västerländska betraktarens kropp, den kropp som står upprätt och blickar ner på 

henne. Målningens komposition blir ett visuellt uttryck för genus- och rashierarkin och dess 

positionerande av människor.  

 

                                                
108Stephen F. Eisenman, Gauguin’s Skirt, London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 135. 
109Ingebretsen, 1926, s. 5-6. 
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Även om Gauguin var skicklig som konstnär så var han en vit man som utnyttjade de rasifierade 

individer han avbildade samtidigt som han spred visuellt material som förstärkte genus- och rashierarkin 

och befäste den rasifierade kvinnans position längst ner. Detta verkar vara något som konstkritiker år 

1926 inte reflekterade över, då ingen av texterna som handlar om Gauguin och hans konstnärskap och 

publicerades i samband med utställningen samma år berör omständigheter under vilka tavlorna blev till. 

Det blir återigen uppenbart det inte var någon som tänkte på detta. Istället skrivs det om Gauguin 

skönhetsglädje och hans måleri beskrivs som mästerverk.110 En annan företeelse som blir tydlig är hur 

de rasbiologiska studier som Vanadis expeditionen åtagit sig, har bidragit till att lägga grunden för detta 

tänkande. Det vill säga genom spridningen av de rasbiologiska material de producerade hjälpte de till att 

befästa en rashierarki som signalerar att icke västerländska människor inte är individer utan en homogen 

grupp, de andra. Bilderna som besättningen på Vanadis fregatten spred genom både svenska och 

internationella dagstidningar gjorde att när man några år senare skrev om Gauguins konst som på många 

sätt visade kvinnor i liknande positioner, var det ingen som reagerade för den koloniala blicken var 

redan skapad. Detta synsätt finns kvar år 2017-18, och gör att Gauguins konst kan visas än idag utan att 

vederbörande känner något behov av att nämna omständigheterna under vilka konsten skapades eller de 

exotifierande egenskapen konsten bär på.  

 

Linda Nochlin skriver i The Imaginary Orient att ett av den västerländska konstnärens mål inom 

orientalisk konst (hon använder Jean-Leon Geromes målning Snake Charmer från år 1860 som 

exempel) är att måla så realistiskt som möjligt för att få den västerländska betraktaren att glömma att 

verket denne betraktar har skapats av någon.111 Istället är artefakten skapad för att verka som en 

realistisk glimt in i den andres värld, denna värld beskrivs uteslutande som primitiv och bakåtstävande i 

motats till den västerländska ”överlägsna kulturen”. Inga teknologiska, ekonomiska eller kulturella 

förändringar som västvärlden i många fall tagit med sig samband med kolonialism och mission visas, 

detta gör att de inte finns några spår av väst inom den orientaliska konsten, detta med ett undantag; den 

västerländska blicken, den koloniala blicken. Det är med och för den blicken konsten skapats, de 

rasifierade individer som avbildats fungerar här liksom i Gauguins konst bara som rekvisita. Gauguins 

konstverk är inte skapade för att se lika realistiska ut, här finns till exempel spår av konstnärens pensel, 

men av de västerländska influenserna på Tahiti ser vi inte mycket. Visserligen bär några av de individer 

Gauguin målat av, västerländska kläder, kvinnan i målningen Vahine no te tiare (Woman with Flowers) 

från år 1891-92 bär missionärskläder och kvinnorna i målningen Tahitian Women från år 1891 likaså. 

                                                
110Hedberg, 1926-04-29. 
111 Linda Nochlin,”The Imaginary Orient”, The Politics of Vision Essays on Nineteenth-Century Art and Society, Linda 
Nochlin (red.) London: Thames and Hudson Ltd, 1991 (1989), 35-38.  



29 
 

Dock är majoriteten av de flickor/kvinnor Gauguins målat av, nakna exotifierade versioner av hans ide 

om de vilda, de primitiva de andra. Här saknas, liksom inom den orientaliska konsten Nochlin skriver 

om, spår av de västerländska influenserna. Det tydligaste tecknet på att västvärlden ändå är närvarande, 

ser vi genom det faktum att vi betraktar subjekten avbildade från samma position där den västerländska 

konstnären en gång befunnit sig, och framför allt med samma blick.  

 

Detta är Nochlins teori om den koloniala blicken inom orientalisk konst, men som vi kan se kan samma 

teori appliceras på Gauguins verk då det under detta arbete blivit tydligt att de svenska konstkritikerna 

speciellt år 1926, betraktat Gauguins konst med samma koloniala blick. Alltså, betraktaren betraktar 

med samma blick som konstnären använde då han skapade verket. På så vis sprids den koloniala blicken 

som ringar på vatten, vilken bidrog till en avhumanisering av den andre som har lett till att bilder på 

rasifierade människor idag kan visas i en konstkontext utan att dess exotifierande egenskaper nämns. I 

Gauguins fall fungerar hans målningar av den andre i kombination med den status som manligt geni han 

med tiden kom att få. Denna kombination underlättar ett exkluderande av information om hans 

utnyttjande av människor i samband med produktionen. Inte heller nämns dess exotifierande 

framställningar av rasifierade människor i samband med utställningar av hans konst, detta då Gauguins 

verk ingår i kanon för stor Konst.  

 

Betraktande av Gauguins person och verk ändrade dock karaktär mellan år 1926 och år 1970. Enligt 

Bengt Lärkners doktorsavhandling Det internationella avantgardet och Sverige 1914-1925, från år 

1984, så blev Gauguin liksom Cézanne och van Gogh, inte accepterad som en stor konstnär förrän cirka 

10 år efter sin död (år 1903).112 Detta innebär att Gauguin på 1970-talet sedan länge var en erkänd 

konstnär, vars verk ingick i kanon för stor Konst. Liksom på 1920-talet, hyllades hans konst på 1970-

talet, men nu riktades parallellt med hyllningarna en viss kritik mot hans person och leverne. I texter om 

Gauguin från år 1926, ansågs till exempel Gauguins konflikter med de franska katolska prästerna bero 

på hans försvarstagande av ”infödingarna”, han hyllades som en hjälte som stod på de svaga primitivas 

sida, och det beskrevs genomgående hur ”infödingarna” i gengäld älskade honom.113 År 1970 är 

inställningen något mindre naiv, nu anses de konflikter Gauguin hade med kyrkan och missionen grunda 

sig i det faktum att unga flickor förbjöds delta i Gauguins ateljéfester och en allmän kritik mot hans 

                                                
112 Bengt Lärkner, Det internationella avantgardet och Sverige 1914-1925, Lund: Department of History of Art, 1984, s. 201.  
113 Hoppe, 1926, s. 78.  
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livsstil har tagit form.114  Dessutom riktas kritik mot Gauguins beslut att lämna sin tahitiska familj för att 

bege sig mot nya destinationer, Danielsson kallar som vi sett, hans beslut för hänsynslöst.115 

 

En annan indikation på att en kritik mot Gauguins livsstil börjat ta form år 1970, är Danielssons ilska 

mot Aftonbladets beskrivning av Gauguins som en vänsterradikal kolonial kämpe, något han motsätter 

sig, och som tidigare nämn han också skrivit en opublicerad tillrättavisning angående.116 Detta är en 

tydlig kontrast mot inställningen de svenska konstkritikerna hade år 1926, då Gauguin beskrevs med 

adjektiv som ridderlig och ädelmodig.117 Trots skepticism kring Gauguins skeva förhållande till 

lokalbefolkningen på Tahiti och hans bristande moral överlag, så hyllades dock hans konstnärliga 

uttryck även år 1970. Tahiti perioden ansåg trots allt ha utvecklat Gauguins konstnärskap, oavsett hur 

och till vilket pris. Detta är en attityd som kvarstår år 2017-18 när ännu en Gauguin utställning (Gauguin 

alkemisten vid Grand Palais Paris) missar att ta detta i aktning.118 Enligt Rubin motiveras utebliven av 

kritik kring Gauguins koloniala blick i utställningskatalogen av Gloria Groom som skriver att de 

”sidsteppat biografin för att bättre kunna beskriva influenserna på hans multidimensionella konst.”119 

Jag anser att en idag kan ”sidosteppa” Gauguins biografi i samtida konstkontexter och därmed ha 

överseende med hans exploaterande av rasifierade människor just för att de är rasifierade och genom 

det, fortfarande betraktas som de andra med en kolonial blick. Detta har bland annat de rasbiologiska 

studier som Vanadis expeditionen utövade, lagt grunden för. Det material de spred befäste en rashierarki 

där den andre, och framför allt den rasifierade kvinnan hamnade lägst.  

 

Det blir tydligt att receptionen av Gauguins konstnärskap har gått ifrån hyllningar av hans kapacitet som 

konstnär parallellt med hyllningar av hans person och livsstil (år 1926), till hyllningar av hans 

konstnärskap men kritik av hans bristande moral och livsstil (år 1970), till fortsatta hyllningar av hans 

konst och ett totalt utelämnande av hans livsval och i och med det, hans koloniala blick (år 2017-18). 

Genomgående har kritiken av Gauguins konst och liv stått i relation till samhällsstrukturen som verkat 

parallellt med konstfältet. År 1926 var den visuella kulturen, bildmaterialet från av de rasbiologiska 

studier som bedrevs i slutet på 1800-talet och som människor i allmänhet och även konstkritiker, genom 

medier fått ta del av, fortfarande färskt och inställningen att rasifierade människor var primitiva, vilda, 

exotiska och allmänt outvecklade jämfört med kaukasiska människor var vedertagen. År 1970 

reflekterade tidens anda sig i konstkritiken då det låg en visst fokus på kritik mot Gauguin leverne, men 
                                                
114 Danielsson, 1970, s. 14.  
115 Danielsson, 1970, s. 14. 
116 Danielsson och Wennberg, 1970 
117 Hoppe, 1926, s. 78. 
118	Rubin, 2017-11-23.	
119 Rubin, 2017-11-23.  
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trots detta kan en idag blunda för de koloniala/postkoloniala strukturer Gauguins konst representerar, 

något som bidrar till att ännu en gång befästa och  normalisera rasifierade människors underordnade 

position i samhället. Det som Gauguins konst, i all sin skönhet, så tydligt uppvisar.  
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6.0 Bilder.  
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120 Paul Gauguin, Manao tupapau, Tahiti 1892, Olja på säckväv monterad på canvas, 72.5*92.5 cm, Albright-Knox Gallery, 
Buffalo New York.  
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Paul Gauguin, Manao tupapau, Tahiti 1892, Olja på säckväv monterad på canvas, 72.5*92.5 cm, 
Albright-Knox Gallery, Buffalo New York. 


