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Abstract 

The aim of this essay is to debate the narrow contextualization of the works of Swedish artist 

Maria Friberg, in which she is interpreted as a female, feminist artist engaged in masculinity 

studies. Art reviews and exhibition catalogues regarding a great part of Friberg’s work have 

formed the core body of information in this study, selecting the more recent works entitled 

Still lives (2003- ) as the main focus. These show a change in Friberg’s artistic expression.  

Subjects concerning group belonging, identity and existential questions have always 

been present in Maria Friberg’s art, but they are more clearly expressed in her latest works. 

Art critics have acknowledged the change of motifs in Still lives as a negative development 

and have expressed disappointment in the absence of Friberg’s renown portrayals of men in 

business suits. This attire and the gendered motif man have ascribed Friberg to an agenda 

surrounding masculinity and feminism, leaving little room for other interpretations.  

The subordinate aim of the study is to suggest alternative readings of Friberg’s art in 

general and of the Still lives-series in particular. The great majority of art critics are 

accentuating Friberg’s interest in men, overlooking reasons for her supposed fascination of 

them. This creates a need for further examination of the depths of Friberg’s photographs. 

Hence, the last chapter presents a theory of the artists’ use of men as carriers of non-gender 

related meanings in which the human being is a small part of the impressive machinery 

composed of nature, culture and the industrialised world which absolutely devours humans.  

 Keywords: contextualization, Maria Friberg, feminism, masculinity, Still lives, art critics, 

alternative interpretations, gender. 
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1. INLEDNING  
Den svenska konstnären Maria Fribergs (f. 1966) pågående fotosvit Still lives1 (2003) 

porträtterar personer som befinner sig i bisarra situationer. Ömsom har de krupit in i stora 

lastbilsdäck, ömsom ligger de i en bokhylla, på en strand eller ovanpå en bädd av skrotade 

bilar. Människan, naturen och den av människan skapade kulturen och industrin utgör 

stommen i enkla bildkompositioner bestående av få väl valda element. Endast två fotografier 

visar kvinnor, medan de resterande åtta i serien föreställer män. Fotografiernas stora format – 

de har ett genomsnittligt mått på 200 x 200 centimeter – ger dem ett överväldigande intryck.  

Mottagandet av serien i media har varit kritiskt. Friberg anses ha avvikit från de tidigare 

motiven föreställande män i kostym, vars genusteoretiska konnotationer har stått i fokus i 

tolkningarna av dessa verk och därmed gett bilderna en påstådd politisk tyngd. Att hon arbetar 

med andra teman i Still lives interpreteras som att hon har tömt sin konst på innehåll. Men 

serien är långt ifrån innehållslös. Den är poetisk och allvarlig men också humoristisk. Verken 

genomsyras av ett visst kontemplativt lugn och isande isolering. Det är existentiella frågor 

och känslor som tilltalar och berör mig som betraktare.  

Kvinnliga konstnärers verk antas handla om orättvisor förknippade med kvinnors 

missgynnsamma situation i patriarkatet.2 Fribergs konst antas porträttera även mäns 

missgynnsamma ställning. Maskulinitetsstudien bör inte uteslutas som en möjlig tolkning av 

hennes konst. Det är dock en snäv läsning som riskerar att cementeras ju mer den upprepas 

och skapar då mindre utrymme för alternativa tolkningar.  

Eftersom kvinnan definieras i relation till mannen, som en avvikelse från den manliga 

normen, behöver kvinnans konst rättfärdigas i förhållande till mannens för att få 

existensberättigande.3 Friberg framstår då som en kvinna som reagerar mot en manlig 

företeelse i sin konst. En annan tolkningsmöjlighet som jag vill framföra är att hon agerar 

utifrån sin självständiga vilja till konstnärligt skapande och använder sig av kostymen och 

                                                 
1 Se bild nr. 1-10. 
2 “(Feminist art) is the sense of work as critique, involving gender issues…”. Nochlin, Linda & Reilly, Maura 
(red). 2007. Global feminisms : new directions in contemporary art. Brooklyn Museum. London, New York. 
Merrell Publishers Limited. Brooklyn, NY. s, 11-13. 
3 ”Manlighet och kvinnlighet framställs som led i en hierarkisk skillnad, som grundas på att en brist tillskrivs en 
fullständigt hel kropp. Kvinnors kroppar saknar inte någonting, har inte blivit stympade eller kastrerade. Men 
deras ställning i världen är ständigt underkastad symbolisk kastration i det att de förnekas rätten att tala och 
möjligheten att med kroppen gestalta subjektet.” Arrhenius, Sara (red). 2001. Feministiska konstteorier. 
Skriftserien Kairos nr 6. Raster förlag. Stockholm. s, 126.  
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männen i syfte att föra fram ett eget budskap. Jag vill påstå att konstnärer av kvinnligt kön 

oftare kategoriseras i genusrelaterade teman än konstnärer av manligt kön.4  

 Ovannämnda sociala strukturer ger inte utrymme åt mångfacetterade tolkningar av 

kvinnliga konstnärer. Tjugoen konstrecensioner och femton katalogtexter om Fribergs 

konstnärskap visar en stark tendens att tolka hennes konst på ett reducerande sätt. Hennes 

medverkan i två grupputställningar med feminism som tema, Global Feminisms (2007) och 

Konstfeminism (2006-2007), är ytterligare exempel på sammanhang som tilldelar Friberg en 

föreskriven roll och därmed förminskar och placerar hennes konst i en särskild agenda. 

Eftersom de dominerande tolkningarna gör våld på verken med sin inskränkande 

tolkningsretorik är det viktigt att belysa dessa recensioner och katalogtexter som utgör en stor 

del av konstetablissemanget. Konstnärens intentioner ska kontrasteras med strukturerna i 

konstvärlden som gör anspråk på att tolka konstens ändamål. Min underliggande agenda är att 

belysa otillräckligt underbyggda feministiska tolkningar av Fribergs konst där feminism inte 

definieras utan endast påstås vara en drivkraft.  

Uppsatsen motiveras av att min egen upplevelse och tolkning av Fribergs verk inte 

överensstämmer med texter jag hittade om henne. Där beskrevs hon oftast som en kvinnlig 

konstnär som i sina fotografier porträtterar och problematiserar bilden av mannen. Enligt min 

mening är det en alltför endimensionell tolkning. Samma fokus läggs exempelvis inte på 

manliga konstnärer som har porträtterat kvinnor. Att Friberg är kvinna och nästan uteslutande 

avbildar unga män i sina fotografier är en sensation eftersom det bryter mot den invanda 

föreställningen om vår västerländska bildtradition i vilken (den sexualiserade) kvinnan står 

framför kameran.5  

1.1 Syfte 

Det primära syftet med uppsatsen är att demonstrera och kritisera hur konstnären Maria 

Fribergs konst kontextualiseras i konstsammanhang såsom recensioner och utställningar. Mitt 

sekundära syfte är att föreslå alternativa sätt hennes konst kan tolkas på. Dessa alternativa 

tolkningar tar fasta på motiven hon använder som går djupare än den uppenbart synliga, 

symbolladdade, manliga kostymen. Jag ifrågasätter om kostymen är en symbol för feminism 

                                                 
4 ”...vilken konst du än skapar (som kvinna) kommer den att stämplas som feminin.” Ur den svenska versionen 
av amerikanska konstnärsgruppen Guerrilla Girls affisch, Dagens Nyheter, 051022. 
5 ”…the present practices of Art History not only suppress knowledge of women artists but disallow the very 
idea of women being ’artists’ in the canonical sense of the word. The ideological project of the discourse of art 
history is to render masculinity and creativity naturally synonymous.” Pollock, Griselda (red). 1996. Generations 
& geographies in the visual arts. Routledge. London. s, 13. 
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och om feminism överhuvudtaget är ett bärande tema i hennes verk. Vilka är hennes uttryckta 

motiveringar till motivet män och hur skiljer de sig från konstetablissemangets tolkningar? 

1.2 Material 

Materialet som undersökningen baseras på är huvudsakligen Still lives-serien som i dagsläget 

består av tio fotografier.6 Jag kommer även att beröra Fribergs tidigare verk såsom Almost 

there (2000), Somewhere else (1998) och Confront me back (1997) i syfte att göra en 

komparativ, hermeneutisk studie mellan dessa och Still lives-sviten.7 Konstnären har också 

intervjuats. 30 recensioner rörande Fribergs verk från både svenska och utländska media samt 

ett urval katalogtexter från utställningar hon har medverkat i, två av vilka formades kring 

temat feminism, utgör dock det primära studiematerialet. Still lives-serien är överhuvudtaget 

inte omskriven i lika stor omfattning i dagspress som Fribergs övriga verk, vilket gör mitt 

fokus på serien desto mer relevant.  

1.3 Metod 

I syfte att belysa kontextualiseringen av Fribergs konst fokuserar jag på Still lives-serien. 

Motiveringen är också att avgränsa studien. Serien är särskilt intressant eftersom den estetiskt 

skiljer sig från Fribergs mest uppmärksammade tidigare motiv mellan åren 1997 och 2005 

föreställande män i affärskostymer. I Still lives-serien är männen fortfarande ett motiv men 

deras kostymer är ersatta av neutrala, enfärgade klädesplagg. Jag vill med valet av denna serie 

peka på att Fribergs konstnärskap rymmer fler tolkningsmöjligheter än att det endast rör sig 

om en studie i maskulinitet. För detta krävs en jämförelse med tidigare verk och i synnerhet 

recensioner av tidigare verk. Metoden har därför utvidgats till en jämförelse mellan äldre verk 

och Still lives-serien i syfte att påvisa en begränsande kontextualisering.      

Intervjun med konstnären om hennes konstnärliga ambitioner är inte menad att vara 

uppsatsens centrala argument. Det ska endast nyansera problematiken jag belyser. 

Katalogtexterna och recensionerna kontrasteras med Fribergs egna tankar om verken.  

1.4 Forskningsläge  

Friberg har varit omskriven i medier och medverkat i betydande grupputställningar, både 

svenska och internationella. Konstfeminism8 som turnerade i Sverige mellan 2005-2007 och 

                                                 
6 Se bilder nr. 1-10 
7 Se bilder nr. 11-16  
8 Utställningen Konstfeminism, producerad av Dunkers kulturhus, Liljevalchs konsthall och Riksutställningar, 
2005-2007  
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Global Feminisms på Brooklyn Museum i New York (2007) är två exempel. I samband med 

dessa utställningar och många andra som Friberg har medverkat i finns katalogtexter utgivna 

om hennes verk. Hon är inkluderad i Svensk konst nu: 85 konstnärer födda efter 1960,9 en 

översiktsbok om nyare svensk konsthistoria. Det har inte skrivits någon vetenskaplig text om 

Friberg som person eller om hennes konstnärskap. Det kan förklaras av att hon är en relativt 

ung konstnär, utexaminerad från Kungliga Konsthögskolan 1995, alltså för tolv år sedan. 

Eftersom mitt syfte är att påvisa kontextualiseringen av Fribergs verk i konstsammanhang är 

de recensioner och utställningstexter jag har läst högst relevanta som skriftliga källor. Denna 

uppsats är därmed den första akademiska texten om Friberg. Här presenteras en syn på hennes 

konst som avviker från den rådande där ledmotivet studier av män dominerar. Min ambition 

är att med utgångspunkt i Still lives-serien visa en sida av Fribergs verk som recensioner och 

utställningstexter inte har fokuserat på. I diskussionen kring recensionerna berör jag 

begreppen feminism, blickteori, genusvetenskap och semiotisk bildtolkning. Dessa begrepp 

definieras i sina sammanhang i följande analys av text- och bildmaterial, men jag gör inte 

anspråk på att analysera dessa utförligt. 

2. AVHANDLING  

2.1 Kontext # 1: Recensioner 

En handfull förutfattade meningar om Fribergs verk cementeras ju fler gånger de upprepas. 

Här presenteras förförståelsen av verken som återfinns i tjugotre av trettio recensioner. I dessa 

recensioner läggs fokus på Fribergs gestaltningar av män. Männen beskrivs som 

tillfångatagna i sina affärskostymer och därmed obekväma i sina socialt konstruerade 

mansroller. Åtta recensenter avviker från denna tolkning och tre av dessa är missnöjda med 

Fribergs studier av män.10 De övriga fem recensionerna erbjuder alternativa tolkningar som 

exempelvis berör konsthistoriska referenser eller identitetsfrågor.11 Följande redogörelse av 

sjutton utvalda recensioner är menade att ge en nyanserad bild av hur Fribergs konst 

framställs i media. Det är det första steget i tydliggörandet av kontextualiseringen av hennes 

konstnärskap.  

                                                 
9 Allgårdh, Sophie, af Malmborg, Estelle. 2004. Svensk konst nu: 85 konstnärer födda efter 1960. Wahlström & 
Widstrand. Stockholm. 
10 Recensenter: Nathalia Goldin Lundh, Jessica Dawson, Glenn Dixon, Ken Johnson, Catia Hultquist, Bo Borg, 
Ulf Johanson, Dan Jönsson. De tre sistnämnda är missnöjda med Fribergs mansstuider.   
11 Recensenter: Nathalia Goldin Lundh, Jessica Dawson, Glenn Dixon, Ken Johnson, Catia Hultquist. 



 

 8

I Dagens Nyheters bilaga DN på stan skriver recensenten Sanna Björling om Maria 

Fribergs utställning Still Lives som visades på galleri Charlotte Lund i Stockholm, 2005.12 

Björling beskriver en genomgående spänning mellan ”manligt och kvinnligt, aktivt och 

passivt” i bilderna #1, #2, #3 och #5.13 Hon påpekar att det är teman som har återkommit 

under stor delar av Fribergs konstnärskap. Björlings tolkning kan dock ifrågasättas eftersom 

det i åtta av tio bilder varken förekommer kvinnor eller några typiskt kvinnliga attribut. Det är 

därför oklart vad det är som utgör den spänningsfyllda polariseringen mellan könen i bilderna. 

Hon exemplifierar inte med några andra verk än den aktuella utställningen och drar ändå 

slutsatsen att Friberg fortfarande berör samma teman som i tidigare verk.  

I Svenska Dagbladet recenserar Sophie Allgårdh ovannämnda utställning och är 

”besviken”.14 Hon menar att det som karakteriserar Fribergs verk är förmågan att visa 

människan bakom socialt kodade kläder. Följaktligen har hon inte användning av den 

förmågan i den nya serien där affärskostymen inte förekommer. Allgårdh ser ingenting annat 

än en ”glättad yta” och menar att bildsviten inte hör hemma i ”allvarligt menande 

konstsammanhang”. Vidare skriver hon att Friberg verkar ha distraherats av estetiska 

intressen och därför tappat bort ”någonting viktigt på vägen”. Visserligen anser hon att det 

finns ett intressant existentiellt tema i bilderna men att även det förekommer på en ytlig nivå. 

För att Fribergs konst ska fungera behöver den tydligare uttalade budskap, menar Allgårdh. 

Recensionen antyder att Friberg tappar sin betydelse som konstnär när affärskostymen som 

beklädnad inte längre förekommer i hennes konst. Detta är en giltig tolkningsmöjlighet. 

Frågan är om Allgårdhs och Björlings observationer grundas på alltför svag argumentation 

eftersom de endast refererar till äldre teman istället för att betrakta Still lives som en serie med 

nya ämnen. 

Anders Olofsson skriver om Still lives-utställningen i nättidskriften Konsten.15 Olofsson 

anser att ”det vackra” i Fribergs nya fotografier verkar ha varit av större betydelse än 

samhällskritik. Detta gör serien till ett ”mellanspel” på väg till mer ”krävande utmaningar”. 

Olofsson poängterar vidare att Friberg inte visar kostymklädda män och att karaktärerna som 

                                                 
12 Björling, Sanna. 20050520. ”Glättad yta ekar tomt”. Dagens Nyheter, DN på stan.  
13 Se bild 1-10. 
14 Allgårdh, Sophie. 20050528. ”Spänningsfält”. Svenska Dagbladet.  
15 http://www.konsten.net/ga_och_se/gaochsearkiv_2005.html: Olofsson, Anders. ”Galleri Charlotte Lund, 
Stockholm: Maria Friberg (19/5-2/6)”. Hämtad: 20071108. 
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istället porträtteras saknar fastställda sociala roller. Olofssons kritik formuleras på ett likartat 

sätt som Allgårdhs bedömning av bildsviten som en ”nödvändig transportsträcka”.16 

En recensent som inte beskriver avsaknaden av temat ”kostymklädda män i 

maktpositioner” som en brist är Natalia Goldin Lundh. Hon ser Still lives som en fristående 

serie med nya teman och framhäver referenser till traditionellt stillebenmåleri i 

fotografierna.17 Men de föregående tre recensionerna är exempel på hur Fribergs Still lives-

serie reduceras till att vara en parantes i hennes konstnärskap. Denna parantesposition 

beskrivs som en direkt följd av bristen på samhällskritik i verken.  

Fribergs tidigare verk mottogs på ett annorlunda sätt än Still lives-serien. Bo Borgs 

artikel ”Fantastiskt meningsfulla bilder” i Norrköpings Tidningar om verket Almost there18 

från 2000 beskriver att verkets betydelse kretsar kring den sociala konstruktionen av kön.19 

Almost there föreställer fyra män i en bassäng. De är iklädda svarta affärskostymer och flyter i 

vattnet med huvudena ovanför vattenytan och resten av kropparna undervattnet. Fotot är taget 

ovanifrån och männens blickar är riktade in i kameran. Deras ansiktsuttryck är neutrala men 

de bestämda blickarna konfronterar betraktaren och förmedlar en vilja att inte låta vattnet dra 

ner dem i djupet. I tidningen Dagens Industri skriver Jonas Florén om ”IT-direktörerna” i 

Almost there. Han menar att detta är ett nytt sätt att porträttera IT-världen på, trots att Friberg 

säger sig inte medvetet ha tänkt på att IT-bubblan finns i verket.20 Hennes intresse för 

affärskostymer betonas i artikeln men det förklaras aldrig varför hon är fascinerad av 

kostymerna. Konstnärens intention för konstskapandet bör på intet sätt vara viktigare än 

recensentens eller någon annans. Det är dock värt att ifrågasätta recensentens tolkning också 

eftersom denne inte ger en tydlig och pålitlig grund för sina påståenden och tolkningar.  

Ken Johnsons recension av Almost there och Somewhere else (1998) i The New York 

Times skiljer sig från de svenska recensenternas tolkningar eftersom han applicerar mer 

existentiella tolkningar på verken.21 Somewhere else är en video som visas som en 

treminutersloop. Den föreställer fem par ben under ett avlångt bord. Kameravinkeln visar 

endast utrymmet mellan golvytan och bordsskivan, filmat rakt framifrån så att betraktarens 

fokus hamnar på skreven mellan benen. De är klädda i kostymbyxor, strumpor och skor och 

rör sig långsamt och försiktigt. Viss beröring förekommer om än trevande. Rörelserna vittnar 

                                                 
16 Allgårdh, Sophie. 20050528. ”Spänningsfält”. Svenska Dagbladet. 
17 Goldin Lundh, Natalia. 2005. ”Månadens utställning - Maria Friberg”. Rodeo, nr 13. 
18 Se bild nr. 11, 12, 13, 14. 
19 Borg, Bo. 20010219. ”Fantastiskt meningsfulla bilder”. Norrköpings Tidningar.  
20 Florén, Jonas.  20010226. ”Hon ger IT-direktörer flyt”. Dagens Industri.  
21 Johnson, Ken. 20011116. “Maria Friberg”. The New York Times. 
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om ett mänskligt behov av fysiskt aktivitet som undertrycks i en miljö där stillasittande 

eftersträvas och där vissa fysiska uttryck inte ryms under ett konferensbord eller i en kostym. 

Johnson beskriver Somewhere else som en antropologisk komedi som anspelar på 

undersökande fältstudier av människan som samhällsvarelse. Vidare redogör han för 

denotationerna i Almost there – män i kostymer flyter i en bassäng – men tolkar detta som en 

poetisk skildring av att flyta omkring i det omedvetna eller i universums existentiella fluxus. 

Jessica Dawson skriver i dagstidningen The Washington Post om Almost there på ett 

sätt som mer betonar ett makttema än den manliga rollen i verken.22 Männen riskerar att 

drunkna i vattnet och saknar både makt och kontroll i den situationen. Människan har inte 

mycket användning av sin kultur (som är symboliserad i bilden av kostymen) när naturen (i 

bilden: vattnet) tar över. All makt människan tros inneha försvinner och hon hamnar i 

naturens händer. I en vattenmiljö bli kostym snarare ett hinder för överlevnad än en hjälp. 

Dawson refererar till de kostymklädda karaktärerna i bilderna som ”...poor successful things 

trapped in acting jobs they never auditioned for”, med substantivet things, det vill säga saker 

på svenska, och inte nominativet  män. Detta öppnar upp för tolkningar av verken som inte är 

könsstyrda och som kan appliceras på både män och kvinnor. Dessa två amerikanska 

recensenter har en vidare syn på Fribergs konst än många svenska och är exempel på 

alternativa tolkningsmöjligheter. 

Dan Jönsson är en svensk recensent som inte finner en grund i de etablerade 

könspolitiska tolkningarna av Fribergs konst. Han skriver i Dagens Nyheter om Fribergs 

separatutställning Out of sight på Göteborgs konsthall 2004: ”Hur välvilligt jag än ser på 

Fribergs könspolitiska projekt känns hennes kostymklädda normavvikelser inte mycket mer 

belysande än en Dressmanreklam.”23 Det är tvivelaktigt om Fribergs intention överhuvudtaget 

är att driva ett könspolitiskt projekt. Det är Jönssons förutfattade mening. Hans recension 

stödjer därför min tes att genustolkningar av till och med Fribergs äldre verk än Still lives 

saknar starka motiveringar. Jönssons påstående är dock ett undantag. Inger Landström 

recenserar samma utställning i Borås Tidning och ser hur Friberg skildrar den manliga 

maktens frustrationer och observerar att kvinnor alltid är osynliga i Fribergs konst.24 

Samtidigt betonar hon att det inte rör sig om en ”rabiat feministisk könskamp” (sic!) i 

Fribergs närmande av ”dessa manliga domäner” utan snarare om en ”öm nyfikenhet”. 

                                                 
22 Dawson, Jessica. 20030605. “Exhibit E’ Offers a Peek At 28 European Artists”. The Washington Post.  
23 Jönsson, Dan. 20040703. ”Moffatt kunde lika gärna vara Friberg”. Dagens Nyheter. 
24 Landström, Inger. 20040622. ”Högaktuell foto- och videokonst”. Borås Tidning. 
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Landström både bekräftar en redan etablerad feministisk syn på Fribergs konst och försvarar 

verken ifrån att tolkas utifrån en feministisk agenda.   

Ulf Johanson i Göteborgs-Posten börjar med att beskriva Fribergs arbeten som 

maskulinitetsstudium med fokus på sociala roller men menar samtidigt att kostymerna i 

Fribergs bilder riskerar att skymma bredden i hennes konst. 25 Han påpekar att affärskostymen 

endast är en av flera olika uniformer hon har gestaltat. Verket Boys are us (2004)26 visar ett 

fotbollslag klädda i sina speluniformer och sandbilden Trinity (2000)27 visar tre män i den 

(inofficiella) amerikanska uniformen: t-shirt, shorts och sneakers. Johanson citerar Friberg när 

hon säger att uniformtemat handlar om hur individen lätt försvinner i en grupptillhörighet. 

Detta är också exempel på en recension som  avviker från maskulinitetsfokuset.  

I Dagens Nyheter intervjuas Maria Friberg av Catia Hultquist.28 Där förklarar hon att 

hon är fascinerad av män för att det är lättare att projicera saker på dem än på kvinnor. Enligt 

henne är ”Särskilt män i kostym /.../ mer opersonliga och likformiga” och ”Det gör att de blir 

tydligare som symboler för exempelvis makt och sårbarhet”. Friberg upplever också att män 

som blir betraktade med en kvinnlig blick inte syns i medierna. På frågan om hennes ambition 

är att kommentera samtiden eller skapa debatt väljer hon att vara kommentator. När Friberg 

beskriver sina verk betonar hon inte kostymen i politiska ordalag. Jag anser att hennes 

fascination över denna uniform kan tolkas som en fascination av erotiska preferenser i 

homogena miljöer, eller allmänt av uniformer. Benen i Somewhere else kan interpreteras som 

manliga neuroser i affärsvärlden och hur patriarkatet sätter bojor även på män, men det kan 

även tolkas som homoerotiska konnotationer undertryckta i ett heteronormativt samhälle. 

Eller som konventionernas förtryck av alla sorters mänskliga drifter. Detta förtryck gestaltas 

av det trånga utrymmet under bordet där benens trevande, sensuella rörelser och försiktiga 

beröring är gömd för betraktare i rummet de befinner sig i. Åskådare av bilden får däremot en 

exklusiv inblick i en hemlig, undertryckt gemenskap. Friberg väljer att gestalta mäns ben för 

att mannen, i egenskap av normen, är som ett rent, vitt ark på vilket hon kan illustrera värden 

som jag menar kan appliceras på båda könen.   

Det finns en viss lätthet i Fribergs val av motiv. Till verket Almost there sökte hon sig 

av praktiska anledningar till en plats där hon visste att många unga män i affärskostymer 

                                                 
25 Johanson, Ulf.  20040605. ”Maria Friberg berättar om roller”. Göteborgs-Posten. 
26 Se bild nr. 20. 
27 Se bild nr. 17, 18, 19. 
28 Hultquist, Catia. 20030131. ”Betraktaren”. Dagens Nyheter, DN på stan.  
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vistades.29 Hon reflekterade inte över att männen arbetade inom just IT-branschen; att 

recensenter sedan tolkar det som en högst relevant faktor i hennes verk är deras helt legitima 

tolkningar som Friberg själv inte avsåg från början.  

Bo Borg recenserade Fribergs utställning från 2000 på Galleri Charlotte Lund i 

Stockholm där hon visade fotoserien Trinity föreställande fritidsklädda män i en öken.30 Borg 

konstaterar att Friberg brukar omnämnas som en konstnär som ”berör sexuell identitet och 

relationer” men tycker att detta saknar grund i serien Trinity. ”Det är klart att varje bild av 

män blir ett slags mansbilder. Men vad säger de här bilderna?”, frågar Borg. Han ställer en 

intressant fråga som stödjer min tes att de rådande förklaringarna av Fribergs konst är 

otillräckliga. En liknande frustration uttrycks hos Mårten Castenfors som har recenserat 

samma utställning.31 Han menar att verken återanknyter till Fribergs tidigare teman om 

manlighet och makt men att detta utforskande av manliga relationer inte är tillräckligt 

intressant. Kan detta bero på frånvaron av affärskostymen? Borg och Castenfors upplever att 

den rådande tolkningen av Fribergs konst inte är tillräcklig men istället för att bidra med en ny 

väljer de att poträttera konsten som innehållslös. Verken Trinity och Blown out32 (som också 

visades på utställningen) har homoerotiska undertoner som ingen av dessa två recensioner 

berör. Castenfors relaterar det vita havsskummet i Blown out till ett hav av sperma och ser det 

som en kontrast mellan å ena sidan hav och å andra sidan öknen synliga i Trinity-sviten. Att 

havsskummet anspelar på homoerotik antyder Friberg själv i intervjun med Dagens Nyheter 

där hon säger sig uppleva att homosexuella män reagerar på och tilltalas av just denna bild.33  

I likhet med Bo Borg börjar Maria Carling recensionen i Svenska Dagbladet med att 

berätta att Fribergs konst kretsar kring sexuell identitet och mänskliga relationer.34 Sexuell 

identitet anspelar på ett ifrågasättandet av heteronormativitet, men det temat utvecklas dock 

inte i artikeln. Inte ens när Friberg berättar att männen i bildserien Trinity är inspirerade av 

män hon sett leka i sanden på en strand i San Francisco (som är en stad känd för sin 

                                                 
29 ”Jag satt på Grodan Sergel som då var IT-branschens mötesplats framför andra, och plockade ut några IT-
killar som åt lunch där. Det här var strax innan den så kallade IT-bubblan sprack, och efteråt är det många som 
kommenterat  och tyckt att det var lite lustigt med bubblorna i bassängen.” Hultquist, Catia. 20030131. 
”Betraktaren”. Dagens Nyheter, DN på stan.  
30 Borg, Bo. 20000505. ”Provokation och kollision”. Östgöta korrespondenten.  
31 Castenfors, Mårten. 20000422. ”Viljan att visualisera något mer”. Svenska Dagbladet. 
32 Se bild nr. 21. 
33 Hultquist, Catia. 20030131. ”Betraktaren”. Dagens Nyheter, DN på stan.  
34 Carling, Maria. 20000410. ”Fångad av mysteriet Mannen”. Svenska Dagbladet.  
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omfattande HBT-rörelse),35 skriver Carling ingenting om Fribergs eventuella fascination av 

homosexuella män och homoerotik. Istället upprepas temat (heterosexuella) mäns relationer 

och maktspel.  

Möjligen finns det en homoerotik som intresserar Friberg och som samexisterar med en 

ambition att också gestalta den av patriarkatet tillfångatagna och osynliggjorda 

(homosexuella) mannen. Detta utesluts genomgående i svenska recensioner vilket antyder att 

tolkningsmöjligheten är ointressant eller helt enkelt otänkbar för svenska konstkritiker. 

Osynliggörandet kan vara ett diskursivt våld men även bevis på medias fantasibrist. Fribergs 

eventuella personliga intresse för HBT-rörelsen anses inte vara relevant i konstsammanhang 

där en kvinnlig konstnär endast passar in om hennes konst är endimensionell, heteronormativ 

och inte uttrycker egna sexuella begär. Friberg tolkas främst som en kritiker av patriarkatet 

med sina mansbilder, samtidigt som denna snäva tolkning är sprungen ur ett patriarkat som 

inte ger utrymme för en kvinna att gestalta mångfacetterad konst och där hennes konst måste 

rättfärdigas av en politisk agenda. Min konklusion blir att Friberg definieras av ett patriarkat 

hon påstås kritisera.  

Daniel Berglunds recension av ovannämnda utställningen reducerar Fribergs konst till 

att endast handla om att hon letar efter ”den manliga sanningen” som titeln på artikel ”Maria 

avslöjar dej, man” antyder.36 Hennes arbete beskrivs mindre som konst och mer som en 

undersökande, återigen antropologisk, studie över mäns ”tysta kommunikation”. Alla 

yrkesverksamma kvinnor uppmanas se utställningen för att lära av männens samhörighet i 

affärsvärlden. I Berglunds tolkning av Fribergs verk problematiserar hon inte ens stereotypa 

manliga roller utan bekräftar snarare bilden av den ensamma, starka och icke-verbala mannen. 

Recensenternas tolkningar av Fribergs konstnärskap fokuserar på könspolitiska analyser 

som dock inte definieras utförligt. De förutsätter en polariserande syn på könen i hennes 

konst. Benämningar som ”feminism”, ”rabiat könskamp” och ”objektifiering” används med 

stor oförsiktighet och försätter Friberg i en könscentrerad kontext som i själva verket saknar 

grund.  

 

                                                 
35 Höra hemma, broschyr utgiven av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. 
http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, 2008-01-10. HBT avser homo-, bisexuella och 
transpersoner.  
36 Berglund, Daniel. 20000410. ”Maria avslöjar dej, man”. Expressen.  
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2.2 Kontext # 2: Två feministiska grupputställningar  

Två grupputställningar som har bidragit till att skapa en reduktiv politisk kontextualisering av 

Fribergs verk är Global Feminisms på Brooklyn Museum i New York37 och Konstfeminism, 

producerad av Dunkers kulturhus, Liljevalchs konsthall och Riksutställningar.38 Verk som 

inkluderas i utställningarna representerar konstnärerna och behöver samtidigt passa in i en 

särskild utställningsagenda. Curatorernas val av Fribergs Driven (1998)39 för Global 

Feminisms och Confront me back (1997)40 samt Somewhere else (1998)41 för Konstfeminism 

speglar en medveten kontextualisering av Fribergs konstnärskap.  

Maura Riley, curator på Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn 

Museum, och Linda Nochlin, Lila Acheson Wallace Professor of Modern Art på Institute of 

Fine Arts, New York University, var initiativtagarna till utställningen Global Feminisms. 42 

Deras intention har varit att göra den största utställningen med ”feministisk konst” och 

”enbart kvinnliga konstnärer från hela världen”. I förordet till utställningsboken skriver de att 

titelns pluralisform av ordet ’feminism’ – feminisms (eng) – betonar deras vilja att spegla 

”olika feminismer”.43 Riley och Nochlin strävade efter att skapa en definition av feminism 

som är så bred och flexibel som möjligt, eftersom smala definitioner är begränsande. Ändå 

definierar de feministisk konst på följande vis (mina kursiveringar):  

It is the sense of work as critique, involving gender issues /…/ that marks nearly all 

of the art in this exhibition. Thus we have included artists with a more direct 

feminist agenda as well as ones who do not proclaim themselves as feminists but 

definitely raise feminist and gender issues in their work.44  

Kvinnorna i utställningen definieras främst som kritiker av genusrelaterade orättvisor, 

och därmed mindre som individuella konstnärer. Att endast kvinnor medverkade i Global 

Feminisms signalerar en stor betoning på könstillhörighet och riskerar att underminera 

konstens värde som konst och förminska den till ”kvinnlig” konst. Att nästan alla verk 

präglades av kritiska innebörder betyder att alla konstnärer som var med i utställningen inte 

nödvändigtvis var feminister men tolkades ändå som det i utställningssammanhanget. 

Fribergs humanism tillhör det lägret.  
                                                 
37 Nochlin, 2007. Global feminisms : new directions in contemporary art., s 11-13 
38 Utställningen Konstfeminism, producerad av Dunkers kulturhus, Liljevalchs konsthall och Riksutställningar, 
Sverige 2005-2007 
39 Se bild nr. 27. 
40 Se bild nr. 16.  
41 Se bild nr. 15. 
42 Nochlin, 2007. Global feminisms : new directions in contemporary art., s 11-13 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Fribergs och Monika Larsen Dennis gemensamma videoverk Driven valdes ut till 

Global Feminisms utifrån ovanstående kriterium. I den svenska feministiska kulturtidskriften 

Femkul intervjuas Friberg och säger att hennes ambition var att bidra med nyare verk på 

utställningen men att Riley bestämt valde att ställa ut just Driven.45 I samma artikel förklarar 

Melissa Messina (anställd på Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art på Brooklyn 

Museum), att feministisk konst är ”Konst som skapar politisk medvetenhet kring 

jämställdhetsfrågor.”46 Definitionerna av feminism som ges i utställningsboken och av 

Messina är problematiska. Riley och Nochlin menar att feminism är ett politiskt projekt som 

återfinns över hela världen, men på olika sätt, och att det bara utövas av kvinnor. Enbart 

kvinnliga konstnärer behandlar jämställdhetsfrågor oavsett om det är deras intention att göra 

det eller inte. Denna påtvingade politisering av kvinnliga konstnärer är förminskande 

eftersom deras konst främst bedöms utifrån deras kön. Fribergs konst passar inte in i denna 

snäva formulering av feministisk konst som endast handlar om situationer där kvinnlig 

identitet är en nackdel. Men det är kostymmännens offerposition som är intressant på Global 

feminisms. Dessa vita, rika, män besitter mer makt i samhället än många andra grupper. En 

läsning av dem som undertryckta offer är därför malplacerad i en utställningen som så uttalat 

fokuserar på kvinnors missgynnsamma förhållanden i patriarkatet. En mer grundläggande 

fråga är huruvida personerna i videoverket Driven överhuvudtaget är män. Det är inte ett 

omöjligt antagande att det är Maria Friberg och Monika Larsen Dennis som brottas iklädda 

kostymer. Med detta i åtanke får verket en dimension av genusidentitet och samtidigt ett 

utraderande av genus och könspolitik. Det är möjligtvis inte alls relevant om personerna i 

videon är män eller kvinnor. Kampen de bedriver med varandras kroppar behöver inte vara 

politisk eller könsspecifik. Projektet som Friberg driver är mindre feministisk och mer av en 

humanistisk natur där hon undersöker existentiella identitetsfrågor rörande sexualitet, 

klädkoder, makt och rollspel.  

Den humanistiska ådran av Fribergs konst är någonting som förbises även i 

utställningen Konstfeminism. Smålandspostens recensent Patric Moreau skriver om 

utställningen på Dunkers kulturhus att det i samband med ”genus- och queerteorin” har 

skapats en ”objektifiering av män” i den ”kvinnliga konsten” samt att detta illustreras väl med 

Maria Fribergs verk.47 Moreaus stämpling av Fribergs konstnärskap som ”kvinnlig konst” är i 

sig självt först och främst ett ogrundat och förminskande omdöme. Vidare är det otydligt 

                                                 
45 Carnelid, Anneli. 2007. “771 kvadrat feminism”. Femkul, nr. 3, s. 9-13.  
46 Ibid. 
47 Moreau, Patric. 20051029. Dunkers satsar gigantiskt. Smålandsposten. 
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vilken typ av objektifiering han syftar på. Det kan knappast vara fråga om en sexualisering av 

mannen i Confront me back eller av benen i Somewhere else. Mannen i Confront me back är 

passiv. Han är utslagen, utmattad och utstrålar ensamhet i bilsätet, men han är inte passiv på 

ett nedvärderande sätt – även om Fribergs kameralins objektifierar honom – eftersom han 

trots allt tillhör den mest överlägsna gruppen i samhället: vit, välbärgad, västerländsk man. 

Därför är det konstlat att kalla Fribergs män för objektifierade. De är bärare av värden som 

passivitet och ensamhet, men även humor och styrka.  

 I utställningskatalogen till Konstfeminism skriver Niclas Östlind om Fribergs bidrag till 

utställningen.48 Han menar att hennes arbeten liknar ”antropologiska undersökningar /.../. Det 

är som att studera en främmande kultur där personer av manligt kön gör saker som för en 

utomstående är svåra att tolka och förstå”. Vidare förklarar Östlind:  

Mansforskningen är en följd av feminismen /.../ som tillsammans gjort mannen och 

manlighet närvarande på ett helt nytt sätt. Identifieringen av mannen som kön och 

relativisering av det manliga utmanar den fasta ordningen.  

Frågan är om det är tillräckligt att visa en kostym för att identifiera mannen som kön. 

Kostymen är ett skal och en anonymiserande sköld så uppenbart påklistrad att det inte går att 

undgå maskeradkänslan. Det är alltför ytligt att tolka Fribergs bilder av kostymer som endast 

manliga symboler. Mannen är närvarande i hennes verk ”på ett helt nytt sätt” eftersom han 

inte nödvändigtvis är en man. 

Friberg själv poängterar det humanistiska perspektivet i sin konst när hon säger att hon 

identifierar sig med männen hon avbildar.49 Till skillnad från konstrecensioner och 

utställningstexter betonar Friberg likhet män och kvinnor emellan. I Still lives-serien är detta 

extra tydligt. Där placerar hon människan i kontrast till det industriellt och kulturellt  

tillverkade. Levande mänsklig hud finnes exempelvis nära inpå vassa, skrotade bilar och 

läderinbundna böcker.  

2.3 Konklusion av recensionerna & utställningarna 

Fribergs mest uppmärksammade verk Confront me back, Somewhere else och Almost 

there i vilka hon porträtterar män i kostymer, har kommit att prägla hela hennes konstnärskap.  

Recensenter och curatorer förväntar sig se kostymen i hennes verk och tolkar den som ett 

politiskt projekt. De blir besvikna när karaktärerna som befolkar Fribergs bilder inte bär slips, 

                                                 
48 Östlind, ”Han – för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön”. 2005. Konstfeminism. s, 140-154.  
49 Intervju med konstnären Maria Friberg (ca. 1 tim.), den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
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såsom i Still lives-serien. Men även i de verk där kostymen förekommer är det högst relevant 

att ifrågasätta om det endast rör sig om maskulinitetsstudier. Som Dan Jönsson påpekar är 

vissa av Fribergs kostymbilder inte mer politiska än reklambilder för herrkläder.50  

I pressmeddelandet från Galerie Brigitte Trotha i Frankfurt am Main (1999) skrev 

Friberg att verket Confront me back handlar om maskulinitet och ifrågasättandet av 

traditionella manliga värderingar.51 Resten av texten beskriver andra verk som utforskanden 

av gränslinjen mellan dikotomierna inne och utanför, jag och du, samt livet och döden. När 

Friberg själv får chansen att skriva om sina verk nämner hon maskuliniteten som undersöks i 

Confront me back, men mansstudier upptar aldrig en central roll i hennes egna beskrivningar 

av sitt konstnärskap. Hon skriver på sin hemsida:  

Looking for the Myth of Power - Most of my work revolves around themes of 

human relations and the failure of social conventions. I have focused on masculinity 

and the contemporary man. Stories about powerful, vulnerable, beautiful and 

insecure individuals. I have also used other symbols of power, like architectural 

elements, wild nature and beauty itself.”52 (min kursivering) 

Av citatet ovan framgår att mänskliga relationer, berättelser om makt, sårbarhet, 

skönhet och osäkerhet är framträdande i hennes verk. Hon porträtterar män och maskulinitet, 

men även andra motiv och teman. Inga recensenter försöker förklara Fribergs anledningar till 

att avbilda män. Teorin jag presenterar kan ge en sådan förklaring; genom att fokusera på 

manskroppen synliggör hon exempelvis det problematiska i att avbilda kvinnor vars kroppar 

är överexponerade i den västerländska bildkulturen.53 I utställningskatalogen till utställningen 

Boys are us på Skärets konsthall (2005) berättar Friberg att hon upplever ett större tryck från 

galleristerna i USA, där kommersiella intressen är starkare, att inte avvika från temat ”män i 

kostym”.54 I Sverige upplever hon snarare en förväntan på förnyelse och konstnärlig 

utveckling. Som jag har konstaterat har mottagandet av Still lives-serien emellertid påvisat 

motsatsen. I följande kapitel tar vi en närmare titt på fotosviten som förtydligar humanismen, 

snarare än feminismen, i Fribergs konstnärskap.  

                                                 
50 ”Hur välvilligt jag än ser på Fribergs könspolitiska projekt känns hennes kostymklädda normavvikelser inte 
mycket mer belysande än en Dressmanreklam.” Jönsson, Dan. 20040703. ”Moffatt kunde lika gärna vara 
Friberg”. Dagens Nyheter. 
51 Friberg, Maria & Madestrand, Bo. 1999. Maria Friberg – Photography, Video, Sculpture. Pressmeddelande. 
Galerie Brigitte Trotha. Frankfurt am Main. 
52  http://www.mariafriberg.com/: Maria Fribergs hemsida. Hämtad: 20071204.  
53”Kvinnokroppen har i vår bildkultur huvudsakligen rollen som ett erotiserat objekt och i både konst och 
populär bildkultur har kvinnokroppens olika delar uppenbarligen ett starkt fetischistiskt värde.” Arrhenius, Sara 
(red). 2001. Feministiska konstteorier. s. 17. 
54 Mannberg-Zackari, Carin. 2005. Boys are us 2. Utställningstext. Skärets konsthall. Skäret. 
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2.4 Bildanalys av fotosviten Still lives 

Bildserien Still lives har kritiserats för att vara innehållslös eftersom bilderna inte 

föreställer Fribergs karakteristiska män i kostym. Männen som i serien istället bär enklare 

plagg anses inte vara lika intressanta. En formalanalys med semiotisk och hermeneutisk 

tolkning av verken ska visa om förväntningar på mansstudier ens är befogade på denna 

fotosvit.  

Den ännu oavslutade serien består i dagsläget av tio fotografier. De enskilda bilderna 

saknar titel men är numrerade. Seriens namn Still lives är pluralformen av den engelska 

termen för motivkategorin stilleben, nämligen still life. Enligt Grove Art Dictionary definieras 

stilleben som verk föreställande livlösa föremål, inklusive frukt och växter, i hemmiljöer.55 

Friberg har i sina stilleben även inkluderat människor och expanderat miljöerna till bilskrotar, 

skogen och himlen. 

Bild nummer ett av de tio i serien föreställer en man och en kvinna sittande på var sin 

stol i bildens centrum.56 De sitter med händerna i knäna, omgivna av moln. Bakgrunden är grå 

och verkar vara oändlig. Personerna tittar allvarsamt rakt in i kameran. De är klädda i vita 

kläder. Mannen bär byxor och en långärmad tröja med djup skärning på framsidan. Kvinnan 

bär också en vit, urringad tröja och dessutom en kjol som visar hennes ben. Deras hår är av 

samma längd och färg. Placeringen av kvinnan och mannen bredvid varandra i bildens 

centrum utgör en symmetri som ger bilden en känsla av lugn och harmoni. Symmetrin bryts 

dock av benens och armarnas slumpmässiga och avslappnade arrangemang men balanseras av 

molnens jämna disponering runtom karaktärerna. Associationerna till de två första 

människorna på jorden förstärks av att detta är seriens första bild i vilken de nu sitter bland 

molnen och blickar mot bild nummer två.57 I denna ligger en kvinna i vit klänning och svart, 

bakåtkammat hår tillsammans med en vit hund, på vitt, gråfläckat koskinn. Bakgrunden är grå 

och precis som på den förra bilden ligger även detta par i fotografiets centrum men med 

ryggarna vända mot varandra. De bildar en symmetrisk form där kvinnans armar och ben är 

utsträckta på samma sätt som hundens. Hennes blick är riktad på en punkt utanför bildens 

gränser, medan hunden tittar rakt in i kameran. Det finns precis tillräckligt med utrymme för 

deras kroppar på koskinnet, men sträcker de sig ytterligare kommer de att beröra det grå 

golvet. Koskinnet ger därför intrycket av att vara en ö i det grå havet som är bakgrunden. 

                                                 
55 Turner, Jane (red). 1996. The dictionary of art. Grove. New York. 
56 Se bild nr. 1. 
57 Se bild nr. 2. 
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Känslan av övergivenhet samspelar med känslan av ro som skapas av kvinnans och hundens 

graciöst avslappnade kroppsspråk och den symmetriska bildkompositionen. Kontrasten 

mellan den mörkgrå bakgrunden och de vita färgerna bidrar med en dramatisk effekt i vilken 

hunden och kvinnan färgmässigt uppgår i kohuden.  

De denotativa delarna av Still Lives nummer ett och nummer två: molnen, kohuden, 

hunden, samt en man och en kvinna bland moln, konnoterar en känsla av naturen och det 

naturliga, men även isolering av människan. Bild nummer tre för vidare känslan av 

övergivenhet och ensamhet men denna gång inom temat kultur. En vitklädd person är 

inbäddad i böcker som har antika omslag och upptar hela bildytan på ett sätt som ger intrycket 

av att vara en bokhylla. I mitten av ’bokhyllan’ ligger personen med ryggen vänd mot 

kameran, barfota och med  huvudet snett vridet så att ansiktet endast anas. Armarna syns inte 

alls. Det stora antalet böcker ger ett överväldigande intryck där gestalten i mitten ser 

fastklämd och orörlig ut. Här visar Friberg referenser till äldre stillebenmåleri med böckernas 

antika läderomslag. Det stora antalet böcker ger ett imponerande intryck av att gestalten är 

slukad av kulturen. Personen är nästan positionerad i bildens mitt med fem rader böcker på 

ovansidan och fyra rader underifrån. Böckerna är nästan uppställda i raka linjer. Från sidorna 

börjar de rakt men möter sedan kroppen och anpassas efter dess form. Då bryts de raka 

linjerna och bildar ojämna vågor som subtilt stör lugnet och harmonin i bilden. Störningen 

förmedlar människans dynamiska förhållande till sin kulturellt skapade omgivning.  

Still Lives nummer fyra är en naturbild som porträtterar en man iklädd svarta byxor och 

vit skjorta, liggande i mitten på en strand. Vattnet upptar den större delen av bilden och skapar 

en hög horisont. Mannen ligger på sin vänstra sida, med vänstra armen under huvudet och 

benen något ihopdragna mot kroppen. Han är ensam på stranden och i den lugna, mörka 

vattenytan syns hans spegelbild och en mörk skog. Hans ansiktsuttryck är allvarligt och det 

råder en stillhet i bilden.  

En liggande, övergiven gestalt syns även i bild nummer fem. Horisonten i 

bildkompositionen är lika hög som i Still Lives nummer fyra och männen bär likadana kläder, 

men vattnet och stranden är ersatta med lager av skrotade bilar. En man ligger på en 

uppställning sex bilvrak som har krossats på ett sätt som har bevarat deras längd. Det finns en 

spänning i bilden mellan helt och trasigt. Bilarna utgör nu en industriell och obekväm bädd av 

skrotad manlig symbolik. Lagren av bilarna refererar även till jordlagren vid en arkeologisk 

utgrävning. På det sättet förenas det maskinella med det naturliga som för att peka på att 

industrin har blivit förkroppsligad i naturen. Mannens ansikte är vridet bort från kameran och 
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endast hans högra kind är synlig. Himlen som utgör bakgrunden är ljus, nästan vit och öppnar 

därmed upp bildrummet. En känsla av ett oändligt högt bilberg skapas av att marken inte syns. 

Såsom i Still Lives nummer tre och nummer fyra gestaltar även nummer fem en ensam person 

i överväldigande miljöer. Vattnet och skogen, böckerna och de skrotade bilarna utgör element 

som kan sluka och isolera människan både fysiskt och metaforiskt. 

Bild nummer sex visar en närbild på ett manshuvud i profil. Hans axlar i en vit skjorta 

är synliga mot den vita bakgrunden. Den första delen av bilden visar två rader böcker av 

samma antika slag som böckerna i bild nummer tre. Mannens huvud vilar på böckerna. Han 

har en allvarlig min och blicken riktad rakt fram, det vill säga uppåt. Det är som en närbild av 

mannen i bild nummer fem som också ligger i samma position och med likadan vit bakgrund. 

Bilarna och böckerna, industri och kultur, uppgår i det fallet i varandra. De antika 

bokryggarna i Still lives nummer sex utgör mannens bädd av kunskap. Även här är böckerna 

inte uppställda i raka rader eftersom de formas efter kroppen. Det påvisar ett symbiotiskt 

förhållande mellan människa och kultur där kulturen anpassas och skapas av människan 

samtidigt som den utgör hennes bas, styrka och bojor.    

På bild nummer sju syns sju stora, svarta lastbilsdäck uppställda på bildens bredd. De 

står på grått, grovt grus och i mitten, på det fjärde däcket, finns en man utsträckt i en pose som 

påminner om Jesu korsfästelse. Han är ikädd ljusgrå byxor, vit skjorta och är barfota. Fötterna 

är utsträckta med tårna strävande efter marken, dock utan att nå den. Huvudet är lutat bakåt på 

däcken så att halsen blottas. Ansiktet anas men syns inte tydligt. Kroppsspråket är inte lika 

slutet och passivt som de övriga gestalternas i serien. Den här figuren står tväremot med 

öppna armar och exponerar sig själv oskyddat. Att stå framför det två gånger två meter stora 

fotografiet ger det kraftfullt intryck att däcken kommer att krossa mannen och rulla ut ur 

bilden.  

En titt från sidan in i däcktunneln i Still Lives nummer sju avslöjar en man ihopkrupen i 

fosterställning som tar betraktaren till Still lives nummer åtta. Nu syns det italienska 

däckmärket Pirelli märkt på det främsta däcket. Lagren av de övriga däcken bildar en tunnel 

som leder till den ihopkrupna mannen. Han bär också ljusgrå byxor, vit skjorta och är barfota. 

Mannen verkar rulla runt i det industriella hjulet som för tankarna till Charlie Chaplins film 

Moderna tider (1936). Han har något motvilligt hängivit sig åt det industriella flödet. 

Betraktaren tittar voyeuristiskt på honom som genom ett titthål. Centralperspektivet, den 

fulländade runda formen och enhetligheten i färgerna visar återigen ett lugn i Fribergs bilder. 

Men lugnet störs emellertid av ett raffinerat obehag.  
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Bild nummer nio visar de skrotade bilarnas kortsida som om kameran har förflyttats 45 

grader åt höger. Bilden är vertikalt orienterad med en hög horisont på vilken ett par bara fötter 

syns underifrån. Det är tydligt att personen ligger ner på rygg. Bildytan domineras av de 

skrotade billagren och himlen är vit. Fötterna ser oskyddade och utsatta ut i den grova miljön. 

Än så länge är de oskadda men skulle de börja gå trampar de på vassa metallbitar. Detta 

förmedlar en känsla av lugnet före stormen i bilden. Människan är återigen centrerad i bilden, 

vilket visar på en ordning och bestämdhet i bilden. Billagren bildar horisontella linjer som är 

konsekventa i sin ojämnhet. Detta är ännu ett exempel på Fribergs förmåga att visa på en 

systematisk ordning som störs av avvikande former.    

Bild nummer tio är seriens sista bild och visar en man i svarta kläder, ihopkrupen under 

motorhuven på en bil. Han är barfota, hans mun halvöppen och pannan rynkad på ett sätt som 

antyder förvirring eller eftertanke. Hans högra arm vilar på magen och den vänstra är utsträckt 

längs kroppen. Bilens interiör är grov, trång och den ser obekväm ut. Om denna bildserie 

började med de första människorna på jorden slutar den här i en möjlig mänsklighetens grav 

eller också en industriell vagga. Människan är idag omgiven av och inbäddad i industri. 

Mannen i bild nummer tio visar både att han är avtrubbad av denna utveckling, förlamad i den 

och uppgiven. Samtidigt trivs han kanske där han är, som att motorhuven kan vara är en trygg, 

hemlig och lugn plats att vistas i.    

Still lives-serien genomsyras av de tre temata natur, kultur och industri. Samspelet och 

kontrasten mellan döda ting såsom bilar, böcker och levande människor utmärker 

fotografierna. Dikotomierna levande-död, svart-vitt, natur-kultur återspeglas även i Fribergs 

övriga konstnärliga produktion med öken-vatten,58 vått-torrt59, inne-ute60. De finns inte minst 

också i titlarna Confront me back, Somewhere else och Still lives. Det finns även en möjlighet 

att männen representerar ena halvan i dikotomin kvinna-man, med en oftast frånvarande 

kvinna. Männens roll i denna serie är inte att vara män eftersom deras kön inte accentueras. 

Friberg har gjort ett aktivt val att oftare porträttera män av den anledningen att kvinnor är 

laddade med symbolik oavsett vilka kläder de har (eller inte har) på sig.61 Borttagandet av 

affärskostymen i Still lives är i denna läsning ännu ett aktivt steg ifrån kostymens 

värdeladdning och ett steg närmare ett rent neutrum på vilket icke-könsrelaterade värderingar 

                                                 
58 Se bild nr. 17, 18, 21. 
59 Se bild nr. 11, 13, 14. 
60 Se bild nr. 22. 
61 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
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kan projiceras. Recensenten Sophie Allgårdhs ”besvikelse” är därför obefogad.62 I hennes 

uppfattning av Fribergs tidigare verk symboliserade kostymen ett skärskådande av manlighet. 

I Still lives-serien blir frågan varför avbildningar av män överhuvudtaget förväntas föreställa 

maskulinitet. De androgyna männen i serien representerar snarare båda könen i en kontext 

som inte är uttalat könspolitisk.  

2.5 Kontext # 3: Intervju med Maria Friberg 

Konstnärens intentioner är inte avgörande för tolkningar av dennes konst. De kan istället 

betraktas som relevanta aspekter värda att begrunda i medvetenhet om konstnärens 

subjektivitet. Med detta i åtanke kontrasterar jag Fribergs ord mot recensenternas tolkningar 

som citerar vissa av Fribergs påståenden som passar i den snäva ram hennes konst har 

tilldelats, men förbiser andra. Det breda spektrum av hennes intentioner uppmärksammas inte.  

Friberg säger sig ha en ”avslappnad” feministisk agenda.63 Även om hon porträtterar 

män menar hon att det handlar om människor. Kontrasten mellan den offentliga mannen i 

kostym och de sårbara situationer han befinner sig i betecknar en mänsklig sårbarhet. 

Samtidigt väljer Friberg att avbilda vad hon anser vara vackra män. Det rör sig om en 

objektifiering av mannen som avväpnar honom hans makt genom att paralysera hans 

handlingar: ett konsthistoriskt tema med rötter i det antika idealet.64 Friberg menar att det ofta 

glöms bort och att hennes framställningar av män inte är ett nytt tema. De utgör snarare en 

stor del av konsthistorien som har varit frånvarande de senaste 200 åren.65 Friberg berättar att 

hennes arbete till stor del styrs av hennes intuition och att hon inte har en medveten 

mansforskning som mål. Kvinnornas klädnormer tillåter större uttryck för individualitet vilket 

är just anledningen till att det är problematiskt för Friberg att porträttera kvinnor. Under min 

intervju förklarar hon att hon är försiktigare när hon fotograferar kvinnor också för att hon 

upplever dem som alltför ”visuellt använda”.66 Detta är en viktig fråga som ingen recensent 

                                                 
62 Allgårdh, Sophie. 20050528. ”Spänningsfält”. Svenska Dagbladet. 
63 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm. 
64 ”Att bildspråket kring den erotiserade kvinnligheten var så överväldigande saknar i stort sett föregångare; 
sedan antiken har manskroppen utgjort den estetiska nakenkategorin. Vidare var det den ideala manskroppen och 
inte kvinnokroppen som stod för en av den klassiska konsteorins och konstpedagogikens hörnstenar.” Abigail 
Solomon-Godeau ”Manliga bekymmer – kris i representationen”. Arrhenius. 2001. Feministiska konstteorier. s, 
205-229. 
65 ”Manliga aktstudier ansågs däremot förkroppsliga högre, mer trancendenta värden, och de klassiska stilarna 
hyllar därför vanligtvis manskroppen som den privilegierade betydelsebäraren för allmänna, medborgerliga, 
abstrakta och heroiska värden”. Abigail Solomon-Godeau ”Manliga bekymmer – kris i representationen”. 
Arrhenius. 2001. Feministiska konstteorier. s, 205-229. 
66 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
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eller utställningstext ställer: varför lyser kvinnorna med sin frånvaro i Fribergs verk? Fribergs 

val av motiv förklaras således till stor del av att mäns mer neutrala visuella utstrålning lättare 

förmedlar värden Friberg vill investera i bilden, snarare än att männen i sig själva utgör 

bildens budskap och innehåll. En semiotisk förklaring benämner männen i Fribergs verk 

snarare som bildens uttryck, alltså som en del av de denotativa aspekterna, och mindre som 

innehållet, det vill säga konnotationen.67  

Friberg beskriver Still lives-serien som en referens till klassiskt stillebenmåleri där 

människor är samtida objekt. I äldre stillebengenren var texturen viktig i det som avmålades.68 

Detta återfinns i Fribergs Still lives nummer tre och nummer sex. Där står de läderinbundna 

böckernas döda hud i kontrast till mannens levande hud. I Still lives nummer två återfinns det 

igen i koskinnet som kvinnan och hunden ligger på.69  

Serien handlar även om att vara ”inne i system”, menar Friberg.70 Hon har berört temat i 

tidigare verk med kostymerna som en form av uniform där grupptillhörighet är viktigt. 

Fotbollsspelarna i Boys are us och männen  i Trinity markerar också en del av en större 

gemenskap, ett system. Still lives tar denna tanke ännu längre och visar människan i ett större 

sammanhang där hon är mikroskopisk och egentligen försvarslös i naturen, kulturen och den 

industriella världen. Genom att porträttera uppenbart uppgivna och apatiska gestalter 

ifrågasätter Friberg människans tro att hon styr över dessa områden.    

Friberg upplever att responsen på hennes verk ofta upprepar sig ”som om journalister 

återanvänder samma pressrelease”.71 En separatutställning på Kulturhuset planerades under 

hösten 2007 och bar titeln Boys are us. Det kan tolkas som ett sätt att uppmuntra en vidgad 

tolkningen av hennes verk: pojkar är som vi, vi är som pojkar och låt oss inte polarisera könen 

ytterligare. Det är dock hennes blotta namn som kontextualiserar stora delar av Still lives-

serien som en studie i maskulinitet – trots att maskuliniteten som tema lyser med sin frånvaro 

bland de män och kvinnor som avbildas. 

 Sängtriptyken Embedded (2007) är ett annat exempel på hur Friberg förskjuter fokus 

från de avbildades kön. ”Embedded är mer abstrakt än någonting annat jag har gjort. Där är de 

ännu mindre personer och kropp.”72 (min kursivering) Som jag har nämnt tidigare är en 

                                                 
67 Sjölin, Jan-Gunnar (red). 1998. Att tolka bilder : bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar 
av bilder från 1850 till i dag. 2:a uppl. Studentlitteratur. Lund.  
68 Turner. 1996. The dictionary of art.  
69 Se bild nr. 3, 6, 2. 
70 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
71 ”Men skriv nåt nytt då!” Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
72 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  
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anledning till att Friberg avbildar män att hon vill inte använda kvinnors alltför värdeladdade 

kroppar. Män framstår i jämförelse mer som oskrivna blad hon på ett friare sätt kan projicera 

värden på. En annan anledning är att Friberg påstår att hon identifierar sig med män. I en 

intervju med Thomas Hægerström i Svenska Dagbladet säger Friberg också att hennes 

intentioner inte är att ”avslöja mannen”.73 Det som driver henne är istället en nyfikenhet på 

människor.  

2.6 Analys av kläderna i Maria Fribergs konst 

Verken Almost there (2000), Somewhere else (1998) och Confront me back (1997) har tolkats 

som ”feministiska” verk i recensioner och utställningstexter. De visar män klädda i 

affärskostymer. Ordet kostym härstammar från latinets consuetudo som betyder vana. 

Kostymen består av en kavaj, väst och byxor.74 Gunn Hasvéns doktorsavhandling Den grå 

kostymen (1992)75 definierar herrkostymen som ”1900-talets mest använda klädmode” samt 

att den är ”visuellt normbärande.” Det är denna symbolladdade beklädnad som för tankarna 

till (patriarkal) makt. Niclas Östlind förklarar i utställningsboken till Konstfeminism:  

Kläder är betydelsebärande och uttrycker såväl smak som klass, men också andra 

grupptillhörigheter. Genom kläderna visar vi både vilka vi är och vad vi vill vara. 

Kostymen är ett laddat plagg som förknippas med makt och status. Den skänker 

anonymitet och bidrar till den starka gemenskap som är utmärkande i det som brukar 

kallas den homosociala miljön.76 (min kursivering) 

Roland Barthes skriver i boken The Language of Fashion om modets grammatik och system. 

Han menar att modet har en denotations- och en konnotationsnivå och förmedlar tydliga 

budskap på ett liknande sätt som reklam gör.77 Det finns visuella koder som vissa betraktare 

upptäcker, men som inte tilltalar andra. Män som känner sig osedda i livet har reagerat på och 

identifierat sig med Fribergs porträtt av kostymklädda män. ”Makten de har i samhället 

kompenserar inte förlusten på synlighet.”, förklarar Friberg.78 När hon i Still lives utplånar 

könstillhörigheten på gestalterna inbjuder hon till fler betraktaridentiteter och bekräftar 

                                                                                                                                                         
 
73 Hægerström, Thomas. 20030425. Nyfiken videokonstnär speglar mansrollen. Svenska Dagbladet. 
74 Hasvén, Gun. 1992. Den grå kostymen : bilder av herrmodet genom 200 år. Gleerup. Malmö. s, 22. 
75 Ibid. s, 21. 
76 Östlind, ”Han – för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön”. 2005. Konstfeminism. s, 140-154 
77 Barthes, Roland. 2006. The Language of Fashion. Berg. Oxford. 
78 Intervju med konstnären Maria Friberg, den 19:e oktober 2007. Stockholm.  



 

 25

därmed betraktare från olika grupper. 79 Konnotationerna makt och status förknippas med 

män. Den neutrala klädsel som syns i Still lives-serien är befriad från dessa värderingar. Att de 

ovannämnda verken endast skulle handla om manliga neuroser förkroppsligade i kostymen 

vore en endimensionell tolkning av mannen.  

Den anonymitet Östlind nämner har Friberg velat använda i sitt aktiva avståndstagande 

från kvinnokroppen. Men hon har sannolikt underskattat kostymens symboliska 

värdeladdning. Även om Fribergs intention var att använda kostymen som en ”neutral yta 

man kan projicera olika känslor på”80 är kläder inte neutrala. Det kan vara anledningen till att 

männen i Still lives och även Embedded81 inte är iklädda kostymer eftersom kostymen 

distraherar alltför mycket. Konstens budskap blir därför tydligare i Still lives där kläderna 

andas en tidlöshet och androgynitet befriade från starka symboliska värden.  

2.7 Ny kontext: Natur – kultur – industri 

Den förförståelse av Fribergs konst som recensioner och utställningstexter visar är 

problematisk att applicera på fotografierna i Still lives. Äldre verk som exempelvis Almost 

there82 berör temat maskulinitet, om än på ett ytligt plan, på grund av epitetet man och de 

arketypiskt manliga kläderna. Då affärskostymen inte förekommer i Still lives framstår serien 

som innehållslös. Det jag ser i dessa fotografier är istället temat människan i maskineriet, 

eller: människan i ett större sammanhang. Friberg framställer detta genom avbildningar av 

ensamma människor i naturmiljöer, med industriella attribut och böcker.    

Däcken i Still lives nummer åtta är inte nödvändigtvis symboler för manlighet. 83 De kan 

även beteckna allt överväldigande i världen som är kallt, obarmhärtigt och större än 

människan. Samma symbolik förekommer i äldre verk och kan appliceras på vattnet i Almost 

                                                 
79 Blickteori förklarar blickens makt i betraktandet av en bild. Den synliggör betraktaren genom att ifrågasätta 
dennes intresse av bilden, om betraktaren blir bekräftad av bilden och vilken värld den inbjuder till. Den berättar 
exempelvis om betraktarens blick är begärande, icke-heteronormativ, voyeuristisk eller om den ser uppskattande 
på motivet. Blicken bestämmer subjektet och objektet i  detta samspel mellan bild och betraktare. Lindberg, 
Anna Lena (red). 2000. Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism. 
Norstedt. Stockholm. s, 211-226.  
80 ”Maria Friberg är intresserad av de olika sorters kostymer, eller roller, som vi alla har. /.../ Hon har använt sig 
av den kostymklädde mannen för att berätta om glappet mellan den privata och den offentliga bilden av en 
människa. Kostymen är en neutral yta som man kan projicera olika känslor på som sårbarhet, makt och vanmakt. 
Det är lätt att försvinna som individ bakom kostymens skyddande hölje, menar Maria Friberg. Hon är intresserad 
av människan bakom ytan, av privata drömmar om makt och vad som händer på vägen.” 
http://www.lansmuseum.a.se/utstallningar/attityd/mf1.html, Attityd - en konstutställning om genus, identitet och 
makt. Stockholms läns museum. Hämtad: 20071203 
81 Se bild nr. 22, 23, 24, 25. 
82 Se bild nr. 11, 12, 13, 14.  
83 Se bild nr. 8.  
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there84 och i Blown out85. Iris Müller-Westermann (intendent vid Moderna Museet, 

Stockholm) skriver på ett liknande sätt om det senare verket:  

…även en stark man kan verka liten i relation till naturens krafter. /…/ (Den 

amerikanska kritikern) Rusty Freeman har kallat Blown out för en ”kraftfull och 

briljant enkel representation av människans förhållande till sin kontext”.86 

Den nya kontext jag föreslår är alltså redan synlig i verk som Blown out och Almost 

there men blir tydligare i Still lives, just för att kostymen inte längre är kvar i bilden. Frilans-

curatorn Cecilia Casorati skriver om Still lives-serien att Friberg har ”förskjutit sitt perspektiv, 

från att betrakta mannens universum och hans koder till en unik undersökning av själva 

identitetsbegreppet.”87  

I äldre verk är det kläderna som bär på betydelse men i Still lives är det kontexten, det 

vill säga miljön, som är betydelsebärande. Klädmässigt verkar Friberg här vilja utplåna 

kläderna, kropparna och individen. Människorna i Still lives befinner sig i miljöer som ska 

betraktas ur ett utvidgat (socialt) perspektiv och spelar en större roll i bildkompositionerna 

som människor än vad deras kläder gör. Friberg har i denna serie förtydligat sitt syfte och 

fortsätter att göra det även med Embedded88 som kom till simultant som den ännu pågående 

Still lives-sviten.  

Ett stort tema i Fribergs konst är att visa på system och grupptillhörigheter i vilken 

individen är åsidosatt. Det ges dock inte utrymme i konstrecensioner och 

utställningssammanhang trots att hennes kännetecknande kostymer handlar om bland annat 

grupptillhörighet. Still lives-sviten förmedlar Fribergs gestaltning av människan i maskineriet 

(som Charles Chaplin framställer henne i Moderna tider) tydligare än vad hennes tidigare 

(kostym-) verk gör. 89 Chaplins karaktär i bild nummer 29 och 30 påminner om Fribergs Still 

lives nummer sju och åtta.90 Det industriella temat i filmen korresponderar väl med Fribergs 

övriga verk i serien (exempelvis bild nummer fem, nio och tio). I ljuset av denna jämförelse 

framstår dessutom verken Confront me back och Somewhere else mer som studier av 

människor som förlorat sig själva i ett företags maskineri på samma sätt som Chaplins 

karaktär har gjort, och mindre som studier av vilsna män.  

                                                 
84 Se bild nr. 11, 12, 13, 14. 
85 Se bild nr. 21. 
86 Friberg, Maria. 2005. Maria Friberg. Maria Friberg förlag. Stockholm. 
87 Ibid. 
88 Se bild nr. 22, 23, 24, 25. 
89 Chaplin, Charles. Modern Times. 1936. http://www.imdb.com/title/tt0027977/. Hämtad: 20071123.  
90 Se bild nr. 7, 8, 29, 30. 
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Genusidentiteten i Still lives-serien är androgyn. Maskuliniteten som är märkbar i äldre 

verk är inte påtaglig här. Fribergs medvetna val att inte avbilda kvinnor leder inte till att hon 

ändå försöker förmedla kvinnans närvaro genom feminiserade män som Solomon-Godeau 

beskriver förekom i slutet av 1700-talet.91 Hon gör det inte heller via kvinnliga attribut som 

den amerikanska konstnären Mary Kelly (1941) gör i verket Flashing Nipple Remix, #1 

(2005) där hon låter ljuslampor signalera bröst och vagina medan resten av kroppen förblir en 

silhuett.92 Still lives-serien består snarare av androgyna karaktärer som i all sin enkelhet 

representerar mänskliga tillstånd. I videoverket Driven (1998) väljer Friberg och Monika 

Larsen Dennis att porträttera två personer i manskostymer som brottas. Bilden är beskuren vid 

kropparnas halsar vilket hemlighåller deras kön. Frågor om sexuell identitet och Fribergs 

medvetna avstånd från kvinnliga attribut förbises helt när tolkningar av detta verk endast 

beskriver män som kämpar med den svåra maskuliniteten. Det är exempelvis troligt att det är 

de två kvinnliga konstnärerna som syns i videon. Om verket fortfarande kan sägas 

porträtterna manliga neuroser blir då mindre självklart. Fribergs val att porträttera manliga 

attribut beror på ett aktivt avstånd från kvinnliga sådana.  

Enligt min mening avindividualiserar Friberg män för att minska betoningen på genus 

och göra män till bärare av betydelser som inte är genusrelaterade. Friberg själv berättar om 

allmänmänskliga teman medan journalisterna fokuserar på genusrelaterade tolkningar. Hon 

definierar sig snarare som humanist än som feminist.93 Iris Müller-Westermann tolkar 

videoverket Dream mile (2001)94 som ett utforskande av ”mannens uthållighet”.95 I 

utställningskatalogen till Urban Nature på Göteborgs konsthall (2001) nämnde Friberg 

varken maskulinitet eller genusanalys trots att verket föreställer en man. Hon menar att 

videon handlar om ett fullföljande av människans stora drömmar.96Att Fribergs avbildningar 

av män har associerats till feminism visar dock att hon underskattade hur starkt kodade män 

också är på bild. 

 

 

                                                 
91 Abigail Solomon-Godeau ”Manliga bekymmer – kris i representationen”. Arrhenius. 2001. Feministiska 
konstteorier. s, 205-229. 
92 Se bild nr. 26. 
93 Malm, Rasmus. 2007. Konsten att leka med vuxna män. Kulturtidningen, nr. 10, s. 44-48. 
94 Se bild nr. 28. Mannen joggar samtidigt som han sjunger en aria från Mozarts opera Figaros bröllop.  
95 Friberg, Maria. 2005. Maria Friberg. Maria Friberg förlag. Stockholm. 
96 Persson, Helena (red), Friberg, Maria. 2001. Urban Nature. Utställningstext. Göteborgs konsthall. Göteborg. 
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3. SAMMANFATTNING  

Målet med uppsatsen har varit att belysa den snäva maskulinitetsfokuserade och feministiska 

kontextualiseringen av Maria Fribergs konst. Det primära materialet har varit recensioner 

(kapitlet Kontext #1) och katalogtexter (kapitlet Kontext #2) rörande stora delar av Fribergs 

konstnärskap. Mitt huvudfokus har dock legat på nyare verksamlingen Still lives (2003-). 

Uppsatsen visar att det i denna serie har skett en förändring i Fribergs uttryck. Den skiljer sig, 

både estetiskt och tematiskt, från hennes tidigare verk. Teman som behandlar 

grupptillhörighet, identitet och allmänmänskliga existentiella frågor har varit närvarande 

under hela hennes konstnärskap men blir tydligare i de nyare verken. Konstrecensenter har 

inte betonat detta i sina tolkningar av verken. I Still lives-serien uppmärksammar de 

förändringen som en negativ utveckling och flera kritiker uttrycker besvikelse eftersom hon 

inte längre porträtterar män i kostym. Denna klädesdräkt samt motivkretsen man har placerat 

Friberg i en situation där hon främst i Sverige men också i USA tillskrivs en 

maskulinitetsutforskande och feministisk agenda där inga andra tolkningar ryms. Det 

sekundära målet med uppsatsen har därför varit att bidra med alternativa läsningar av Fribergs 

konst i allmänhet och Still lives-serien i synnerhet.  

En intervju med konstnären (Kontext #3) visar att hon är medveten om problematiken 

jag belyser. Hon upplever en frustration över upprepningar av ensidiga tolkningar av hennes 

verk. Feminism är inte ett medvetet tema i hennes konstnärskap och hon betraktar sig själv 

snarare som en humanist än en feminist. Hennes val att porträttera män har varit ett medvetet 

undvikande av kvinnokroppen som hon anser alltför visuellt utnyttjad. Manskroppen upplever 

hon som mer neutral.  

Fribergs konst utraderar individen genom användandet av diverse uniformer: 

affärskostymen, fotbollströjan eller den vita t-shirten. I Still lives-serien är den uppgången i ett 

neutrum av avskalade och estetiskt rena kroppar. Majoriteten av recensenterna som ingår i 

undersökningens material betonar Fribergs intresse för mannen och förbiser andra anledningar 

till att hon avbildar män. Det kan konstateras att kritikernas maskulinitetsfokusering är svagt 

underbyggd, och att det finns starka skäl för att tolka bilderna annorlunda. I det sista kapitlet 

(Ny kontext) presenteras en analys som redogör för hur konstnären använder män som bärare 

av icke-genusrelaterade budskap, utifrån en syn på människan som ett litet kugghjul i ett 

större maskineri. Inuti det stora systemet roterar hon styrd av större krafter: naturen, industrin 

och kulturen.  
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BILDER 
Maria Fribergs fotografier är tagna från konstnärens hemsida: 

http://www.mariafriberg.com/works_photos.html 

(Obs! Kompletteras snarast med utförligare verkinformation.) 

 

Maria Friberg, Still Lives, pågående serie, 2003- 
 

Bild 1   

Bild 2    
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 Bild 3   

Bild 4   

Bild 5  
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Bild 6   

Bild 7   
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Bild 8   

 

Bild 9   



 

 36

Bild 10  

 

 

Maria Friberg, Almost there, 2000, serie om fem bilder  

Bild 11   
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Bild 12  

Bild 13  
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Bild 14  

 

 

 
 

Bild 15   

Maria Friberg, Somewhere else, 1998 
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Bild 16   

Maria Friberg, Confront me back, 1997, video, 3.3 minuters loop 
 

 

 
 
Maria Friberg, Trinity, 2000, serie om fyra bilder, c-print, 180 x 230 cm 

Bild 17  
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Bild 18  

Bild 19  
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Bild 20   
Maria Friberg, Boys are us, 2004 
 
 
 
 

Bild 21   
Maria Friberg, Blown out, 1999, c-print, 180 x 250 cm 
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Maria Friberg, Embedded, 2007 

Bild 22  
 

Bild 23  
 

Bild 24  
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Bild 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 26 
Mary Kelly, Flashing Nipple Remix, #1. 2005 
Bilden tagen från: http://www.artnet.com/artwork/425242539/118637/mary-kelly-
flashing-nipple-remix-1.html, 20071204 
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Bild 27  
Maria Friberg och Monika Larsen Dennis, Driven, 1998  
3,5 minute video loop 
Wanås Castle, Sweden  
 
 
 
 

Bild nr 28  
Maria Friberg, Dream mile, 2001, 2,1 minute loop 
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Bild 29  
Stillbild ur filmen Moderna tider (1936) 
Bilden tagen från http://imdb.com/find?s=all&q=modern+times, 20071205 
 
 
 
 
 
 

Bild 30   
Stillbild ur filmen Moderna tider (1936) 
Bilden tagen från http://imdb.com/find?s=all&q=modern+times, 20071205 
 
 
 


