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Inledning
 

 Precisamos, precisamos esquecer o Brasil!

 Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado,

 êle quer repousar de nossos terríveis carinhos.

 O Brasil não nos quer! Está farto de nós!

 Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil.

 Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?

 Vi behöver, behöver glömma bort Brasilien!

 Så majestätiskt, så obegränsat, så avsiktslöst,

 som är trött på vår hemska ömhet.

 Brasilien vill inte ha oss utan är trött på oss.

 Vårt Brasilien ligger i den andra världen. Det här är inte Brasilien.

 Det finns inget Brasilien. Finns det verkligen brasilianare?

  Ur dikten Hino Nacional (National sång), 1934, av Carlos Drummond de Andrade 

 Översättning Marcia Sá Cavalcante Schuback

 

De brasilianska modernisterna ställde sig frågan om Brasiliens vara. Vad är Brasilien 

och vad är Brasilien inte? För vem finns Brasilien? Frågan om den nationella identiteten 

blev samtidigt en fråga om det mänskliga varat. En av dem som ställde dessa frågor var 

konstnären Tarsila do Amaral (1886–1973). 

När jag mötte den brasilianska konstnären Tarsila do Amaral och antropofagin för 

ett par år sedan föll flera pusselbitar föll på plats. Debatten om polariseringen mellan vi-

dom har känts halvhjärtad och distanserad – med antropofagin blev problematiken kring 

polariseringen konkret. Antropofagin är en konstnärlig strategi som hanterar dilemmat med 

åtskillnadens struktur. Den är en uppgörelse med centrum-periferiförhållandet och skakar 

om allas identiteter. Den ifrågasätter hur vi ser på andra människor och på oss själva. Hur 

kan det komma sig att denna konströrelse är så okänd?

Den antropofagiska rörelsen finns inte med i den allmänna konsthistorien som utger sig 

för att ge en överblick över konstens historia och utveckling.1 Bristen på kännedom om den 

brasilianska konströrelsen är en av många luckor i denna konsthistoria som är viktig att fylla. 

Inte bara för att göra standardkunskapen som den förmedlar mer komplett och sann, utan 

för att få förståelse för varför vissa är inkluderade och andra inte.
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Med denna uppsats vill jag synliggöra en viktig händelse i konsthistorien som blivit  

förpassad till periferin: antropofagin. Under modernismen i 1920-talets Brasilien utvecklades  

denna konströrelse till att bli en kulturell självständighetsförklaring. Utgångspunkten för 

min studie är Tarsila do Amaral, som var en av dem som formade antropofagin, och tre av 

hennes målningar, vilka berättar historien om hur Brasilien började se sig självt med egna 

ögon. Med A Negra (bild 1) visar hon hur det främmande finns i det bekanta. I Abaporu 

(bild 2) möter vi människan bortom språk och kategorier. Och i Antropofagia (bild 3) smälter 

våra separerade och statiska subjekt samman och formar fria skapande subjekt. I dessa tre 

verk kan man skönja den konstnärliga strategi som löste problemet med att vara spegel till 

västerlandet och formad som en sådan. Antropofagin handlar om att äta upp den tilldelade 

identiteten och skapa en egen, och att upptäcka det främmande i sig själv. 

Kanoniseringen i den allmänna konsthistorien bygger på urval och exkludering. Tarsila 

do Amaral är exkluderad och frågan är varför. Antropofagin är inte bara viktig för Brasilien 

utan också för Europa och konsthistorien som vetenskaplig disciplin. Den är en handbok i 

att försvara sig mot historieskrivningar som upprepar och naturaliserar gamla normer och 

värderingar.

Med denna studie undersöker jag anledningen till att antropofagin lyser med sin 

frånvaro i den allmänna konsthistorien. För att synliggöra Tarsila do Amaral vill jag 

förstå varför hon blivit utsuddad. Därför gör jag en granskning av kanoniseringen och 

polariseringen i konstvärlden och jag har valt att se hur konsten och människosynen 

formats av modernitet och kolonialism. Mina frågor är: För vem är antropofagin viktig? 

Varför är den inte en del av konsthistorien vi läser? Vilka är ”vi”? Finns det ett ”vi” och ett 

”dom”? Vad ligger bakom en sådan uppdelning? Vem är Tarsila do Amaral? Varför vet 

”vi” ingenting om henne när hon i Brasilien är ansedd som en av de största konstnärerna i 

modern tid?2 Vilka strategier använder Tarsila do Amaral i sina målningar för att revoltera 

emot stereotypa historieskrivningar och en fixerande blick?

Ämnet är aktuellt som tema i samtidskonsten. De postkoloniala studierna har vuxit 

fram inom litteraturvetenskapen och man har där kunnat visa på hur den västerländska 

litteraturen varit en viktig del av det koloniala och civiliserande projektet. På senare tid har 

man också uppmärksammat att det har sett likadant ut inom konsten. Den postkoloniala 

diskursen är en uppgörelse med de ideal som styrt vår uppfattning av verkligheten och 

naturaliserat åtskillnader mellan människor. Dessa revolterade den antropofagiska rörelsen i 

Brasilien mot redan på 1920-talet. 
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Material och metod

För att illustrera Tarsila do Amaral och den antropofagiska rörelsen som hon var med att 

forma har jag valt ut tre verk från hennes så kallade antropofagiska period; A Negra (1923), 

Abaporu (1927) och Antropofagia (1928). Dessa tre oljemålningar anser jag bäst gestalta det 

som antropofagin innebär, nämligen uppslukandet av de koloniala föreställningar som låser 

fast oss i ett statiskt tänkande. Därför har jag valt ut dessa ur ett rikt konstnärsmaterial.

Ett mål med denna text är att visa på sambandet mellan de utvalda målningarna och 

det antropofagiska manifestet som Oswald de Andrade skrev (1928). Verken går inte att helt 

skilja åt, utan är resultatet av ett mångårigt samarbete. 

Första gången jag hörde talas om den brasilianska modernismen var under föreläsningar 

av Marcia Sá Cavalcante Schuback på Södertörns Högskola, våren 2003. En hel del i mina 

bildanalyser är tankar som sattes igång av de föreläsningar och seminarier som då hölls. 

Under mina studier i konstvetenskap, på samma högkola, kunde jag se på mina kunskaper 

ur ett konsthistoriskt perspektiv, vilket ledde fram till uppsatsens frågeställning: Varför 

känner vi inte till Tarsila do Amaral? 

När jag började med denna uppsats var det svårt att finna skriftligt material. På Internet 

fann jag inte mycket på engelska och ingenting alls på svenska. Däremot överröstes jag 

av brasilianska hemsidor och det blev tydligt vilken stor betydelse Tarsila do Amaral har i 

Brasilien. Det gjorde mig desto mer nyfiken på hur hon kan vara så okänd i Europa. Den 

artikel på Internet som varit till störst nytta är ”Tarsila do Amaral Brazilian Modernist” av 

Carol Damian, Florida International University. Den litteratur på svenska och engelska som 

faktiskt skriver om Tarsila do Amaral är; Jord och frihet - Latinamerikansk konst 1830–1970 

(Dawn Ades), Latin American Art – in the twenteeth (Edward J. Sullivan), Viva Brasil viva 

(K. Danielsson), och från dessa hämtade jag främst fakta om hennes liv och relation till den 

antropofagiska rörelsen. Notera titlarna på dessa verk. Den litteratur som finns tillgänglig, 

så vitt jag känner till, presenterar Tarsila do Amaral som en representant för Brasilien 

och Sydamerika. Ytterligare ett bevis på hur polariserad konsthistorien är. När hon väl 

nämns, så gör hon det i anknytning till sitt land. Detta fick mig att jobba vidare med hur 

representationen i konsten fungerar – ett mycket stort ämne som jag har fått begränsa.  

Jag använde mig bland annat av Primitive Art in Civilized Places, skriven av Sally Price.

För att sätta Tarsila do Amaral i ett konsthistoriskt sammanhang har jag tittat i den 

allmänna konsthistoriens största verk av bland annat Janson, Gombrich och Stokstad. Här 

lyser hon med sin frånvaro. Och för att sätta den brasilianska modernismen i ett idéhistoriskt 

sammanhang har jag valt att belysa relationen mellan modernitet och kolonialism. 

Utgångspunkten för detta är de fenomenologiska och psykoanalytiska teorier Frantz Fanon 

skriver om i sin berömda bok Svart hud, vita masker. Fanon beskriver hur kolonialismen 

påverkat människan och ifrågasätter mänsklighetens låsning i stereotypernas rasistiska 
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idévärld och polariseringen av ”vi” och ”dom”, vilket jag finner relevant för att förstå varför 

vi låtsas om att antropofagin inte finns. Hos Sally Price finns en viktig konsthistorisk och 

idéhistorisk bakgrund till polariseringen i konstvärlden. Jag har valt att fokusera på den 

historiska anledningen till denna polarisering och inte det samtida förhållningssättet till 

denna. Även om det vore spännande att se hur man arbetar för att förändra detta, i Sverige, i 

Brasilien och övriga världen.

Det här ämnet öppnar ständigt upp för nya frågor, så min största kamp under arbetets 

gång var att försöka avgränsa mitt ämne. Det finns därför självklart områden som jag har 

valt bort på grund av tidsbrist/platsbrist och för att helt enkelt kunna fokusera på en tydlig 

frågeställning. 

De tre målningar jag valt ut kan man läsa på olika sätt, min tolkning är en bland många 

möjliga. I den har jag blivit tvungen att avgränsa mig. Det finns många spår man skulle 

kunna följa upp, en av dem är skildringen av den nakna kroppen och dess betydelse. Jag har 

valt att inte gå in i en genusanalys av målningarna och av Tarsila do Amarals exkludering i 

konsthistorien, av den anledning att jag inte tror att det är den främsta orsaken till hennes 

exkludering och för att det hamnar vid sidan av den tolkning jag har valt att göra av hennes 

konstverk. Men det vore intressant att veta mer om hur det fungerat att hon som kvinna 

kommit att bli en nationalsymbol i Brasilien, om det har varit några problem eller helt 

bekymmersfritt. Jag har inte heller gjort en ordentlig jämförelse av hennes måleri med 

modernisterna i Europa, detta på grund av tidsbrist.

Det vore intressant att studera vidare om Tarsila do Amarals tid i Paris och hennes 

relation till konstvärldens innersta krets som hon var en del av där eftersom det hänger 

samman med frågan om varför hon sedan blev förvisad till en historia i periferin. Ett annat 

område som jag inte haft möjlighet att sätta mig in i är hur man har sett på och ser på Tarsila 

do Amaral i Brasilien och hur hennes verk konkret har påverkat generationen efter henne 

– det är ett tema för en uppföljande undersökning. 
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I Paris upptäcker Tarsila do Amaral Brasilien

Determinism finns inte där det finns mysterier. Men vad har vi med detta att göra? 3

 Trots hundra år av självständighet var Brasilien i början av 1900-talet fortfarande högst 

beroende av Europa: socialt, ekonomiskt och filosofiskt. Man såg sig själv med europeiska 

ögon. Den officiella europeiska kulturen och historien var den enda man förhöll sig till 

och lärde sig om. Och det var till Europa som samhällets övre skikt åkte för semester och 

studier. Paris var det tongivande konstlivets centrum. Det var här det moderna livets målare 

förenades. I Paris möter Tarsila do Amaral (bild 4 & 5) det europeiska avantgardet och det 

starka intressest för tropisk och primitiv kultur.

Den traditionella konsthistorien är berättelsen om konsten som ett organiskt 

sammanhang. Den handlar om en utveckling, ett framåtskridande från det primitiva stadiet 

till det moderna. Ju mer komplexa samhällen desto finare konst. Konsten blir på så sätt ett 

bevis på civilisation. Primitivismen inom konsten handlade främst om att revoltera mot den 

borgerliga konsten och moralen. Den underliggande drivkraften var en civilisationströtthet. 

Vi vantrivs i kulturen skrev Sigmund Freud och beskrev hur vi fostras till att undertrycka 

våra begär med ett censurerande överjag. 4 Med primitivismen ville man släppa fram den 

ocensurerade människan. De icke-västerländska kulturerna skildrades som exotiska paradis 

där man utan bekymmer kunde leva ut sina drifter och där man inte led av de sociala 

orättvisor och moraliska förbud som plågade Europa. Primitivismen som idé var inte något 

nytt. Den romantiska myten om den ädle vilden uppstod redan under upplysningen ett sekel 

tidigare. De så kallade vildarna var goda och oförstörda i jämförelse med de av kultur och 

civilisation förstörda européerna. Vi skulle lära av dom och inte tvärtom. 

Bakom modernisternas diskussion om modern konst och primitiv konst ligger 

teorier om ras och kultur. Bilden av det primitiva framstår idag som lika stereotypisk 

och reducerande som den rasistiska karikatyren. Modernisterna kritiserade den egna 

civilisationen genom att använda sig av en föreställd primitiv tillvaro, där det ”autentiska” 

fick ställas mot det moderna och förflackade industrialiserade massamhället. Primitivismen 

var inte en radikal kritik av den koloniala bilden av de koloniserade utan en romantiserande 

bild av de ”andra”. Det var en mystifiering snarare än en undersökning av de ”primitiva” 

kulturerna. Den ”primitiva” konsten och det primitiva stadiet representerade mänsklighetens 

kulturella barndom.5 Att även i positiva ordalag jämföra ”primitiva” med barn är rasism.

Primitivismen var ett uttryck för en längtan efter det naturliga och det ursprungliga 

tillståndet. Denna längtan mötte Tarsila do Amaral med en speciell ambivalens. I Paris var 

man trött på Paris och sökte det som låg långt borta från det man redan kände till. Brasiliens 

tropiska kultur fungerade utmärkt som en exotisk motbild till den västerländska kulturen. 
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Tarsila do Amarals förhållande till modernitet och exotism var annorlunda än det som fanns 

hos hennes europeiska vänner. I Brasilien var man genom sin kolonialhistoria och med det 

afrikanska arvet redan en del av det som primitivismen sökte. Den förlorade världen fanns 

mitt i det moderna samhället. Kulturen var en blandning av det primitiva och det moderna. 

Det är kulturer nog egentligen alltid, men i Europa och i Sydamerika är det primitiva 

inskrivet i olika evolutionära perspektiv. Sydamerika är så att säga ”hopplöst”. Tarsila do 

Amaral befann sig mellan två världar. I Europa representerade hon den främmande och 

fjärran kulturen. I sitt hemland representerade de närvarande afrikanerna och de, på grund 

av utrotningen, frånvarande indianerna det ”andra” för henne. Hon var både en del av 

den internationella, västerländska världen och en del av den mystiska, tropiska värld som 

européerna fantiserade om. I Europa var man inte intresserad av att förena det främmande 

med det välbekanta. Det var hos det okända man sökte tillflykt från den egna världen. 

För Tarsila do Amaral var det i gränslandet som hon fann sitt Brasilien, mellan det 

närvarande och det frånvarande. I blandningen av alla olika människor fann hon den icke-

identitet som blev brasilianarnas identitet. I det främmande fann hon det bekanta, i Paris 

hittade hon ”hem”. 

Tarsila do Amaral föddes 1886 i Capivari, nära São Paulo, i en rik och priviligerad familj 

som ägde en kaffeplantage. Tarsila do Amaral och hennes sex syskon uppfostrades inte bara 

på plantaget utan föräldrarna tog ofta med dem till São Paulo och Europa. Resor vars syfte 

var kulturell bildning var vanligt förekommande hos välbärgade familjer vid den här tiden. 

Att Tarsila do Amarals föräldrar också stödde hennes akademiska och konstnärliga studier 

var däremot inte lika vanligt. Efter studier i Barcelona återvände hon för att studera skulptur, 

måleri och design i São Paulo, och därefter (mellan åren 1920-1923) fortsatte hon sina studier 

på Académie Julian i Paris. 6 

Inom bildkonsten skiljde sig Brasilien från övriga latinamerikanska länder, som varit 

influerade av det spanska måleriet. Relation till det europeiska arvet såg annorlunda ut: 

Brasilien koloniserades av Portugal, övriga Latinamerika av Spanien. Under kolonialtiden 

när portugiserna tvingade folk till katolicismen var konsten bunden till religionen. På 

1800-talet började konsten få världsliga uttryck och konstakademierna lärde bland annat ut 

nyklassicism. Nyklassicismens historia hade Brasilien inte någon koppling till. Brasilien är 

ett land utan minnen, där allt hopp sätts till framtiden och det hemska förflutna förkastas. 

När modernismen nådde Brasilien var det i en annorlunda tappning än i Europa. I den 

europeiska modernismens revolt mot 1800-talets etablerade moral och ideologier breddades 

estetiken bland annat genom att man bröt med idealiseringen av historien och man fick 

upp ögonen för andra länders kulturer. I den brasilianska modernismen bröt man inte bara 

med den konsthistoriska traditionen utan man bröt också med relationen till traditionen. 

Det var en brytning med det europeiska inflytandet över de egna konstuttrycken. Under 
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den brasilianska modernismen växte den brasilianska kulturella identiteten (eller icke-

identiteten) fram. 7 

När Tarsila do Amaral var klar med sina studier i Paris återvände hon till Brasilien 

och gick med i en grupp av unga konstnärer och intellektuella i São Paulo som börjat 

ifrågasätta den dominerande position som europeisk konst och kultur hade i det egna landet. 

Här träffade hon Oswald de Andrade (bild 6 & 7) som direkt blev hennes kompanjon 

och fyra år senare även hennes man. Gruppen arrangerade Semana de Arte Moderna, 

den revolutionerande konstveckan som ledde till ett nytt, självständigt tänkande i den 

brasilianska kulturen. Självklart är det så att dessa tankar inte sattes igång först under denna 

vecka, utan var en åskådning som mognat under ett sekels tid. Men den moderna konstens 

vecka har kommit att beteckna den brasilianska modernismens begynnelse just för att den 

fick ett så starkt genomslag.

Konstnärskapets tre perioder

Tarsila do Amarals konstnärskap kan delas in i tre viktiga perioder; Pau-brasilperioden, den 

antropofagiska perioden och perioden efter denna som skildrade sociala teman. 8 Hon målade 

även före och efter de här tre faserna, men det är under dessa faser som hon målar de verk 

som kommit att göra henne framstående och berömd.

I den första så kallade Pau-Brasilperioden hittar hon ”hem” till Brasilien. Denna fas 

började efter att Tarsila do Amaral fått kontakt med modernistgruppen i São Paulo och 

Oswald de Andrade. Pau brasil var också namnet på Oswald de Andrades första manifest, 

publicerat 1925. I manifestet går skriften inte att skilja från illustrationerna av Tarsila 

do Amaral. Orden och bilderna utgör tillsammans meningarna. Pau Brasil är namnet 

på det träd som blev Brasiliens första exportvara under kolonialtiden och manifestet 

tillkännager att den nya konsten och den nya poesin ska bli Brasiliens nya exportvara och 

att konstnärer härmed ska slippa importera konst och kultur från Europa. Det finns en 

paradoxal grund hos de brasilianska modernisterna som dels jobbade på att bli självständiga 

från Europa, samtidigt som de arbetade med förenandet av tankar, människor och städer 

som São Paulo och Paris. Filosofin var en blandning av internationalism och nationalism. 

Avantgardet i Brasilien var ofta i Paris och Tarsila do Amaral var en av de första som ställde 

ut latinamerikansk modernistisk konst i Paris. 1923 deltog hon i utställningen Maison de 

l’Amérique Latine, som året därpå följdes av en större utställning, D’Art Américain-Latin, båda 

på Musée Galliéra. 9 

Tarsila do Amaral applicerade sina kunskaper från den europeiska modernismen 

på ett brasilianskt tema. Det finns många stilistiska likheter med Fernand Légers måleri, 

vilket troligen beror på att hon studerade för honom i Paris. Men innehållsmässigt skiljer 

de sig. Tarsila do Amarals ambition var inte främst att fånga det moderna livet i det 
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industrialiserade samhället, vilket Léger försökte. Hon ville upptäcka och återta sina 

brasilianska rötter, men i relation till urbaniseringen och den moderna kulturen. Trots hennes 

nationella, partikulära teman och sättet hon använde färgerna på lyckades hon undvika att 

falla in under kategorin folkkonst. Exempel från denna period är målningarna EFCB (bild 8) 

och Carnival em Madureira (bild 10).

Den andra perioden är den antropofagiska, som inträffade under den andra hälften av 

1920-talet. Här kommer människan i centrum. Även denna period är uppkallad efter ett 

manifest av Oswald de Andrade, vilket tydligt visar hur svårt det är att skilja deras konst 

från varandra. Det nationella temat är fortfarande kvar men fokuset är flyttad från platsen till 

människan. Förrutom de tre målningarna som jag utgår från i denna studie är O Ovo (bild 9) 

också ett exempel från denna period.

Den tredje perioden blir mer politisk än filosofisk till sitt innehåll och Tarsila do Amaral 

börjar ägna sitt måleri åt sociala teman. Dessa teman arbetade hon med framför allt under 

1930-talet.

Under 1929 kom Tarsila do Amaral att bli erkänd och respekterad i Brasilien för sin 

konst. Efter solouställningar i Rio de Janeiro och São Paulo, och medverkan i utställningar 

på salonger och gallerier i Paris blev hennes berömmelse tryggad. Även innan berömmelsen 

levde hon ett gott liv genom sin familjs rikedomar. Men det goda livet kom till sitt slut 

1930. Världsekonomin kollapsade 1929 och Brasiliens viktigaste export, kaffet, föll i pris på 

marknaden. Tarsila do Amaral tog sitt första jobb på Pinacoteca Museum i São Paulo.10

Efter militärkuppen 1930 kom Brasilien att styras av en totalitär regim som förändrade 

livet för folket och kulturlivet. Den fackliga verksamheten försvårades och vänstern utsattes 

för våld och förtryck. De flesta konstnärer och intellektuella tog ställning för vänstern vilket 

ledde till en svår tid för kulturkretsarna under 1930- och 40-talet. Sociala teman blomstrade 

i konsten. Under den brasilianska revolutionen förlorade Tarsila do Amaral sitt jobb och 

under samma år, 1930, skiljde hon sig från Oswald de Andrade. Året därpå åkte hon till 

Sovjetunionen för att ordna en utställning i Moskva. Med den resan tog den tredje perioden 

vid. Hon blev betagen av socialistsystemet och efter hemkomsten började hon måla sociala 

teman, hon skildrade tillståndet hos världens arbetare. Ett exempel från den här tiden är 

Operários (bild 11). Tarsila do Amaral försökte även här förena det brasilianska med det 

internationella. Men hon fördjupade sig aldrig i de politiska problemen. Trots sina resor och 

kontakter med avantgardet världen över levde hon ett borgerligt liv och höll sig där. Världen 

hon skildrade var långt från hennes egen. 

Jag har valt att ägna mig åt Tarsila do Amarals antropofagiska period, inte för att de 

andra perioderna är mindre intressanta utan för att den bäst berättar om det uppvaknande 

som skedde under den brasilianska modernismen. Under denna period tar hon itu med 

problemet att befinna sig i en kolonial struktur. 
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Tarsila do Amaral är en av de främsta företrädarna för den tidiga modernismen i 

Brasilien och Sydamerika. Hon utvecklade teman kring Brasilien och människor och 

skildrade dem enligt de samtida abstrakta och expressionistiska konstsystemen. I Paris 

hämtade hon verktygen som hon använde för att undersöka den brasilianska identiteten. 

Tarsila do Amaral dog 1973, 89 år gammal.

De tre viktigaste av Tarsila do Amarals verk, från den antropofagiska perioden,  

A Negra (bild 1), Abaporu (bild 2) och Antropofagia (bild 3), kan man inte skilja från varandra 

– de bör ses som en triologi. Tillsammans berättar de tre oljemålningarna historien om hur 

Brasilien blev kulturellt självständigt från Europa. Det hela började 1922 med Semana de 

Arte Moderna, hundra år efter att landet blivit självständigt, och kulminerade 1929 med 

det antropofagiska manifestet. Även om A Negra målades under Pau-Brasilperioden är den 

en föregångare till de två andra tavlorna och kan inte separeras från dem. Och med den 

berättelsen börjar en antropofagisk förvandlingsprocess som tar oss från periferi till centrum. 
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A Negra och den alternativa modernismen

Den brasilianska Giocondan som sitter på marken ler inte. Hon är ett underbart modernt monster. 11

I Brasilien är Tarsila do Amarals målning A Negra (bild 1) lika berömd som Mona Lisa 

(bild 12). Vi å andra sidan känner bara till Mona Lisa. Den främsta anledningen till denna 

situation är att A Negra inte ses inte som ett universellt konstverk som berör alla, utan som 

ett brasilianskt konstverk. Men målningen av den svarta kvinnan utan namn är inte bara en 

kommentar till konsthistoriska kanoniseringar, utan också ett synliggörande av hur ”vi” 

skiljs från ”dom” – ett synliggörande av kolonialismens mekanismer.

A Negra gestaltar en svart, naken kvinna sittande med bröstet hängande över armar och 

ben. Utan hår, utan kläder, sitter hon med stolt rygg och ser oss rätt in i ögonen. Kroppen 

fyller hela målningen, bakom skymtar horisontella linjer i olika färger som bryts av ett 

diagonalt grönt bananblad. Det bakom och det framför är på samma plan. 

Mona Lisa befinner sig i en kontext som är verklig. Målningen gör anspråk på att berätta 

en sanning, vilket gör målningen gåtfull. Mona Lisa är någon och vi frågar oss vem. A Negra 

däremot gör inga anspråk, hon sitter där utan kläder, utan namn och utan gåtor. Hon är 

ingen och samtidigt allt. Leonardo da Vinci är berömd för att han lyckats fånga och föreviga 

essensen hos den för oss idag okända och mytomspunna kvinnan. Tarsila do Amaral bestrider 

hyllningen av det beständiga. Hon vänder ut och in på idealen. 

Att syna kanoniseringen av Mona Lisa visar hur konstvärlden och vår uppfattning om 

konstnärsgeniet formats. Djupet i Leonardos målning skapar en fotografisk känsla, kvinnan 

är i fokus och bakgrunden är oskarpare. Samtidigt som skildringen ser verklig ut framställs 

kvinnan som satt på piedestal, i en harmonisk idealvärld. Mona Lisa kom att bli stereotypen 

för det traditionella måleriet och när modernisterna vände det idealiserande måleriet ryggen 

var Mona Lisa en tacksam måltavla för deras kritik. Salvador Dalís Self Portrait as Mona Lisa 

(bild 13) är ett exempel på förlöjligandet av den konsthistoriska kanon. 

I den moderna världen är A Negra ett underbart monster. Den svarta kvinnan 

representerade den Andra, hon framställdes som motsatsen till den vita, civiliserade, 

förnuftiga manliga europén. Hennes närhet till naturen, istället för kulturen, gjorde henne 

till ett monster som modernisterna lockades till. Det främmande och förmoderna gjorde 

henne hänförande. Tarsila do Amaral lyfter fram henne som varken monster eller ikon, utan 

som människan bakom kategorierna. 

Med A Negra ifrågasatte Tarsila do Amaral inte bara det traditionella måleriet utan 

också modernisternas exotiska bild – och därmed en förskjutning – av den svarta kvinnan. 

Det är inte den svarta kvinnans närhet till naturen och det ursprungliga utan hennes närhet 

till den vita människan som skildras. Strukturen som skiljer vita från svarta ifrågasätts. 
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Tarsila do Amarals människa är en sittande människa. När vi står förändras 

perspektivet. När vi står når vi inte våra fötter, men det gör vi när vi sitter – då kan händer 

och fötter mötas. När vi sitter kommer människan närmare marken och den egna kroppen. 

Med den sittande människan bryter Tarsila do Amaral med den europeiska, utopiska 

drömmen om det som finns bortom det verkliga livet. I den traditionella konsten förskönades 

verkligheten och eviga ideal eftersträvades. Modernisterna flydde den grå vardagen i 

storstaden och romantiserade de färggranna primitiva kulturerna. I Tarsila do Amarals 

målning finner vi ett annat förhållningssätt. Hon sökte den konkreta tillvaron, här och nu, 

och satte människan före idén om människan. Den stående människan är på väg någonstans, 

tankarna är redan på en annan plats. Att sitta är att stanna upp, och låta kroppen hinna fatt 

tankarna. 

A Negra är det diagonala bladet som bryter med den horisontella europeiska 

konsthistorien. A Negra är också den som sätter sig på tvären vad gäller den västerländska 

synen på mänskligheten.

I A Negra tar kurvornas sensualitet över linjernas geometri. Detta absorberande av det 

linjära, gör att jag ser djungelns blad som något som sågar itu moderniteten som vi skymtar i 

bakgrunden i form av hårda, raka linjer. Bakom Mona Lisa ser vi en bro, bakom A Negra ett 

grönt blad. Den njutningsfulla kroppen äter upp målningen. Livet äter upp döden. Tarsila 

do Amaral skalar av människans yttre gestaltning och utforskar den bräckliga människan. I 

bristerna upptäcker hon styrkan. Den antropofagiska tanken om att smälta samman med det 

främmande istället för att hålla det på avstånd gör sig här gällande. Den nakna kroppen visar 

lika mycket utsatthet som den visar trygghet. I utsattheten ser vi tryggheten. 

Den svarta kvinnan var uppslukad av den vita världen. Hennes existens var betingat 

med hennes kropp. Hon ammade de vita kvinnornas barn, blev utnyttjad sexuellt av de vita 

männen och arbetade åt de vita på fälten. Ändå porträtteras den svarta kvinnan i A Negra 

med avund. Den stränga katolicismen tvingade den vita kvinnan att dölja sin kropp och 

förneka de köttsliga begären. Hon skulle inte njuta. Den vita kvinnan var distanserad till 

sin egen kropp, sina barn, sin man, till marken hon gick på. Hennes relation till omvärlden 

var intellektuell. A Negra var det den vita kvinnan inte var. Hennes relation till omvärlden 

var fysisk. Det är kroppen som njuter av barnet som ammar och det är kroppen som känner 

männen när de tar för sig av henne. 

A Negra är sin kropp. Ögonen kisar och håller sig på distans, medan kroppen sitter stabil 

och solid på marken framför oss. Ingen lyssnar när den stora munnen talar, de tänkande 

ögonen blir inte sedda. I A Negra får den svarta kvinnan ta plats, hennes blottade kropp 

slukar glupskt målningens yta. 

Gemensamt för de tre tavlorna är de sittande, nakna människorna, de tropiska inslagen, 

de enkla formerna och de starka färgerna. Under sina studier i Paris återvände Tarsila do 
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Amaral till Brasilien för att studera sitt eget hemland och gjorde det genom att resa runt i 

landet. Under sin resa i Amazonas djungel upptäckte hon färgerna. Det var färger hon aldrig 

fått klä sig i. I bildade överklassfamiljer klädde man sig diskret och reste till Europa och 

inte till den färgsprakande landsbygden. Brasiliens färgstarka natur hade i den brasilianska 

konsten fallit i skymundan för den mer diskreta färgskalan i västvärlden. Hon kombinerade 

färgskalan i Amazonas djungel med purismens pastelltoner och gav de försummade färgerna 

liv och röst. Med sitt egna färgspråk, som var en blandning av det brasilianska och det 

europeiska, höjde hon den brasilianska rösten och satte Brasilien i centrum. 

”Det som hindrade sanningen var klädsel, det oigenomträngliga elementet mellan den 

inre och den yttre världen.” 12 De antropofagiska tankarna visualiseras i de tre målningarna. 

I mina ögon vilar det något monumentalt över människorna, det är som om de poserar 

med sina förvridna kroppar. Kropparna sitter för betraktande, som på en utställning. Men 

de sitter inte där för att stilla en nyfikenhet om just dessa kroppar, utan för att visa upp 

sammansmältningen av den inre och den yttre världen.

De cylindriska, oproportionerliga, asymmetriska formerna där det överdrivet stora 

samspelar med det förkrympta, är också en gemensam nämnare för målningarna. Det som 

skiljer A Negra från de andra två är den linjära bakgunden. I bakgrunden kontrasteras de 

rationella, hårda och horisontella formerna med de tropiska, diagonala formerna. Det var i 

Fernand Légers studio i Paris som Tarsila do Amaral målade A Negra. Hon använde sig av 

ett formspråk som går att känna igen från Léger och andra europeiska modernister – men 

med brasilianska motiv. I Abaporu och Antropofagia har de runda, hela formerna tagit över 

och de kubistiska elementen är helt borta. 

Tarsila do Amaral sätter människan i centrum, men inte vilken människa som helst utan 

den som befunnit sig längst ned i den mänskliga hierarkin, den svarta slavkvinnan. A Negra 

är en hyllning till den svarta barnflickan. Det brasilianska folket är en kulturell blandning av 

människor med olika ursprung. Den kulturella mixen har delats upp i en överklass och en 

underklass. Innan A Negra hade den svarta kvinnan i Brasilien aldrig skildrats som subjekt 

eller som annat än negation till den vita människan. Trots de estetiska likheterna visar 

skildringen en markant skillnad mellan Tarsila do Amaral och de europeiska modernisterna. 

Den svarta kvinnan symboliserade människans förciviliserade tillstånd för många 

modernister. För att ta ett exempel är Paul Gauguin och hans skildring av de svarta 

kvinnorna typisk för många modernister. Gauguin ansåg att människan blivit tömd på 

känslor av industrialiseringen och sökte de förlorade känslorna. Hos de svarta skulle en 

oförstörd och godare mänsklighet finnas. Han bosatte sig i Tahiti för att lära av och skildra de 

”primitiva” folken. En omvänd missionering tillika omvänd rasism. 

Tarsila do Amaral fann en annan relation till den svarta kvinnan. Hyllningen har 

inte samma rasistiska undertoner som hos Gauguin. I den abstrakta tacksamheten som är 
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riktad till en hel klass finns kritiken av de kollektiva egenskaperna som tillskrivs alla svarta 

människor. Istället för att namnge kvinnan heter hon bara A Negra, det vill säga negressen. 

Den svarta kvinnan är inte en individ utan en representant för sitt folk. Hon är den Andra,  

A Negra representerar ”dem”. De stora läpparna ler inte. 

En likhet mellan Paul Gauguin och Tarsila do Amaral är att den svarta kvinnan får 

symbolisera den Andra, men hos Tarsila do Amaral görs detta med syfte att rasera denna 

åtskillnad – inte bejaka den. Hon skildrar den Andra med ett igenkännande. Varför känner 

vi till Paul Gauguin men inte Tarsila do Amaral? 

Brasilien var sist av världens länder med att avskaffa slaveriet, 1888. De rika, vita 

kvinnorna ammade inte själva sina barn, det gjorde de svarta slavkvinnorna. Tarsila do 

Amaral var ett sådant barn. Även om hennes amma inte var slav så fanns slavstrukturen 

kvar. I A Negra vänder Tarsila do Amaral på näringsförhållandet och visar behovet av den 

som ger. Den svarta barnflickan var ryggraden i det brasilianska samhället. Den svarta 

kvinnan på bilden presenteras med stolthet och moderlig kärlek. Det barbariska och djuriska 

som präglar den exotiska bilden av svarta blir här mänskligt. Det är relationen och närheten 

mellan svarta och vita som skildras, en relation som i Brasilien faktiskt var fysisk. I A Negra 

ifrågasätts strukturen som skiljer dem åt. 

I A Negra är helheten av stor betydelse. Hela tavlan fylls ut av den stora nakna, svarta 

kvinnan, som i livet är fragmenterad av att ge av sig själv till de vita barnen och de vita 

männen. Det enda som tyder på att hon är utsatt är hennes nakenhet. Den nakna kroppen 

sitter utan något att hålla sig i, utslängd på marken. Men hon sitter stark, rak i ryggen och 

solid i kroppen. 

Det vita barnet äter den svarta kvinnan. Den svarta kvinnans vita mjölk är i det vita 

barnets kropp. Det främmande blir till det egna. Det går inte att skilja ”oss” från ”dem”.

Hur skiljer sig den brasilianska modernismen från den europeiska?

Det fanns många likheter mellan den brasilianska och den europeiska modernismen, men 

på några plan skiljer de sig så pass att man kan kalla den brasilianska för en alternativ 

modernism. För att förstå hur den kan ses som alternativ behövs ett klargörande av 

begreppet ”modernism”. Vad är, och när var, modernismen? 

Den traditionella uppdelningen av konsten är en kronologisk periodisering av bland 

annat medeltiden, renässansen, barocken, rokokon och modernismen med dess olika ismer. 

Den sociala inblicken består av biografier över olika konstnärer, där ofta en romantisk syn 

på konstnären som näst intill gudomlig råder. Urvalet av dessa konstnärer berättar mer om 

historieskrivningen än om konsten. 13 

Modernismen var det kulturella uttrycket av att leva i den moderna världen. Även 

om det inte finns några stilistiska eller formmässiga likheter i de olika estetiska uttrycken 
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förenades de till en gemensam ism på grund av att de var en bearbetning av att leva i det nya 

moderniserade samhället. Modernismen är således ett samlingsbegrepp för ett flertal olika 

estetiska uttryck.

Modernismen kan ses som en fortsättning på upplysningens kritiska hållning. I Det 

modernistiska måleriet lyfte Clement Greenberg fram Immanuel Kant som den förste 

modernisten just för att han kritiserade kritikens egna medel.14 På samma sätt menade 

han att modernismen ville rädda konsten; genom självkritik stärks konstens position. 

Modernismen var på ett sätt en räddningsaktion. Bland annat hotet om att konsten skulle 

bli ren underhållning satte modernismens frågor i spel. Vad är konst? Har konsten ett syfte? 

Kan konsten dö? Med fotografiets intåg ställs fler frågor. Vilket hot utgör fotografiet mot 

måleriet? Man sökte det som konsten förlorat, ett eget värde som inte stod i relation till 

något annat. Konstens essens eftersträvades och man synade varje konstart. Och man fann, 

menade Greenberg, att ”varje konstarts egentliga kompentensområde sammanföll med det 

som var specifikt för det egna mediets natur”.15 Måleriet var det som andra konstarter inte 

var. Ytmässigheten var det som måleriet inte delade med någon annan konstform, vilket 

det modernistiska måleriet därför riktade in sig på. Fotografiet var inte längre ett hot mot 

måleriet. Konstens syfte fann man i konsten själv. 

Hur vi väljer att definiera modernismen beror på hur vi läser konsthistorien. Om man i 

enlighet med Greenbergs teori väljer att se till det stilistiska är Edouard Manets målningar av 

det moderna livet i slutet av 1860-talet, menar Pam Meecham och Julie Sheldon, i Modern Art: 

A Critical Introduction, ett av de första exempel på modernistiskt måleri. Detta för att de inte 

försökte dölja sitt medie utan tvärtom framhävde ytmässigheten. Den amerikanska abstrakta 

expressionismen på 1950-talet var slutet på denna löst sammansatta ism – därefter började 

man blicka bort från konstverket och ut mot kontexten.16

Den tro och de idéer som formade modernismen förenades, enligt Meecham och 

Sheldon, under den modernistiska treenigheten – autencitet, autonomitet och originalitet.17 

Konsten skulle skildra den äkta och inte den idealiserade världen, den skulle vara fri 

från nyttan och ledas av ett avantgarde som banade vägen för nya sätt att se och tänka. 

Modernisterna förenades i tanken om den förlorade auran. Människan i den moderna 

världen hade förlorat kontakten med naturen och det harmoniska tillståndet. Man skiljde 

på livet innan och livet efter industrialisering och urbanisering. Som en robot levde hon nu i 

storstaden eller arbetade i fabriken. Många eftersträvade därför människans sanna väsen som 

ansågs ha gått förlorad. Konstnären var någon vars begåvning var medfödd, Pablo Picasso 

exempelvis lyftes fram av kritiker, konsthistoriker och av sig själv som ett underbarn. 

Den brasilianska modernismen handlade om mer än erfarenheten av att leva i det 

moderna samhället. Den handlade också om erfarenheten av att leva med en kolonialhistoria. 

Moderniteten och imperalismen var sammanlänkade, metropolen och kolonin var två 
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motsatta poler som definierade varandra. Modernismen betingades av dessa poler. Skillnaden 

mellan den europeiska och den brasilianska modernismen låg i deras skilda relation till 

motpolerna – de bearbetade samma skeeden men med olika utgångspunkter. Modernismen 

domineras av intresset för metropolen och gav uttryck för de problem som det innebär att 

leva i den. Fascinationen för ”primitiva” kulturer handlade mer om att spegla den egna 

kulturens framsteg än ett renodlat intresse för andra kulturer. De primitiva kulturerna var 

med denna blick något väsenskilt från den egna kulturen. Därmed blir intresset för kolonins 

relation till metropolen ett alternativt förhållningssätt, den brasilianska modernismen blir 

därför alternativ. 

Den brasilianska modernismen såg annorlunda ut än den i Europa. De traditionella 

idealen som man ville bryta med var från någon annans historia. Det stora landet var både 

modernt och förmodernt på samma gång. De urbana samhällena fick samsas med de lantliga 

bondesamhällena, liksom den moderna kulturen fick samsas med den exotiska naturen. I 

Tarsila do Amarals målningar från hennes Pau-Brasilperiod (bild 8 & bild 10) möts de två 

världarna som man i Europa såg som oförenliga med varandra. Modernisterna i Brasilien 

ifrågasatte det egna förhållandet till den andra kulturen. Man förkastade inte den europeiska 

traditionen utan använde den på sitt eget sätt. Man ifrågasatte idéerna om det naturliga, 

ursprungliga tillståndet och det statiska varat, med målet att upphäva åtskillnadens struktur. 

Ifrågasättandet av essentialismen är en förlängning av att det alternativa utgångsläget. 

Överklassen i Brasilien reste till Europa och kom här i kontakt med en europeisk dröm 

om Brasilien. Här hämtades verktygen och strategierna för skapandet av en ny brasiliansk 

identitet. Intresset för det primitiva skiljde sig eftersom i Europa var primitivismen något 

man ”importerade” medan i Brasilien fick man primitivismen definierad av andra på så vis 

att Brasilien var en del av det primitiva. Före 1922 kopierade konstnärerna i Brasilien de 

europeiska konstnärernas stil och motiv. Efter detta år skedde en förändring och man fann 

sina egna konstspråk. Den brasilianska modernismen var med andra ord en konfrontation 

mellan europeisk modernism och brasiliansk kolonialhistoria. 

Semana de Arte Moderna (Den moderna konstens vecka)

Modernismen i Brasilien växte fram några decennier senare än i Europa och, som sagt, 

i en annorlunda tappning. Den första modernistiska konstutställningen i Brasilien ägde 

rum 1917 . Det var Anita Malfatti som, efter studier i Berlin och New York, ställde ut 

sina expressionistiska målningar i São Paulo. Hennes måleri bröt med det traditionella 

konstmåleriet och gjorde att utställningen blev hårt kritiserad av publik och kritiker. 

En grupp konstnärer, författare och intellektuella bildade en grupp kring Malfatti och 

förberedde sig inför hundraårsminnet av Brasiliens självständighet som firades 1922. De 

arrangerade Semana de Arte Moderna på Kommunala Teatern i São Paulo. Veckan fylldes 
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av konstutställningar, poesikvällar, föredrag, debatter och konserter. Tarsila do Amaral 

medverkade inte själv med sin konst, utan befann sig i Paris där hon medverkade i en 

utställning. Men hennes roll i gruppen var viktig, och hon kom att bli den som idag är mest 

förknippad med den brasilianska modernismen.18

Semana de Arte Moderna etablerade modernistiska ideal som förhöll sig till 

moderniseringen och industrialiseringen i landet. Speciellt kontrasten mellan landets 

modernisering och tropiska förhållanden undersöktes. Trots namnet var det inte konsten 

som var i fokus, utan människan i Brasilien. Konstveckan representerade inte bara en 

brytning med den akademiska konsten utan främst ett utforskande av hur Brasilien skulle 

kunna hävda sitt oberoende från den dominerande europeiska kulturen. Hundra år av 

självständighet var inte värt att firas om den koloniala strukturen fortfarande existerade.

Konstveckan gjorde upp med den koloniala inställningen till Brasilien, en uppfattning 

som fortfarande präglade synen både hos brasilianare själva och västlänningar. Sedan 

”upptäckten” av Brasilien på 1500-talet hade landet setts som en utställning: Brasilien ställs 

ut och är öppet för utforskning. Nu upptäcktes Brasilien på nytt, men med ett intresse för 

den egna kulturen och blandningen av människor som historien sammanfört. Konstveckan 

kom att påverka hela landet. I São Paulo startades tidskrifter. Många i gruppen reste runt till 

andra städer och ut på landsbygden och knöt band med andra intellektuella runt om i landet. 

Den i grunden kosmopolitiska och urbana rörelsen sökte sig inåt, till den egna nationen.

Åren efter Semana de Arte Moderna anslöt sig allt fler konstnärer till den modernistiska 

gruppen. Alla var utbildade eller i alla fall bevandrade i västerlandets metropoler. 

Frontfigurer blev bland annat poeten och filosofen Oswald de Andrade och konstnären 

Tarsila do Amaral. De kom även att kallas Tarsiwald av de andra i gruppen, på grund av att 

deras liv var sammanflätade både i det konstnärliga och privata livet.19 Likt deras europeiska 

motsvarigheter ordnade gruppen utställningar och föredrag, och skrev manuskrift och 

tidskrifter. Oswald de Andrade skrev två manifest som kom att få stor betydelse för den 

brasilianska modernismens utveckling, Pau Brasil, 1924, och Revista de Antropofagia, 1928. 

Båda manifesten skrevs i samarbete med Tarsila do Amaral, det litterära vokubuläret 

förenades med det visuella och tillsammans skapade de ett gemensamt språk.

Kontrasten mellan det moderna och det tropiska i Brasilien var huvudtemat i  

Pau-Brasilmanifestet. Manifestet markerade en förändring i medvetandet hos de rika och 

europeiserade intellektuella modernisterna. Det handlade inte om enbart en uppvärdering av 

det egna landet, utan om erfarenheten av att leva med en kolonialhistoria. Utforskandet av 

den koloniala erfarenheten drevs till sin spets i det antropofagiska manifestet.
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Abaporu och den antropofagiska förvandlingsprocessen

Solens barn, de levandes moder. De som hittades och älskades våldsamt med all längtans  

hyckleri av emigrerade, slavar och turister. I jätteormens land. 20

I det antropofagiska manifestet kan vi läsa de tankar som Tarsila do Amaral målade.  

I A Negra ser vi begynnelsen till den antropofagiska rörelsen. Tittar vi på Abaporu (bild 2) 

förstår vi att den inspirerat Oswald de Andrade att skriva manifestet.

Abaporu är en ensam, naken människa som med sin stora fot sitter på en grön kulle och 

lutar huvudet mot handen. Den är en vit man med svart hår som sitter under en sol som 

ser ut som en skiva citron och framför en förenklad kaktus, motiv som ofta återkommer 

som brasilianska symboler i Tarsila do Amarals måleri. Det överdrivna och förvrängda 

grodperspektivet gör att händerna och fötterna är enorma. Det är de som är i centrum.  

Den nakna huden mot den gröna jorden förenar människokroppen med landskapet.  

Det tänkande huvudet är längst bort. 

Här har Tarsila do Amaral helt lämnat de kantiga formerna och de runda, mjuka 

formerna har helt tagit över. Hon brukade säga att kubismen var hennes militärtjänstgöring. 

I Abaporu har hon lämnat den hårda skolan och funnit det egna sensuella bildspråket.  

Här finns det inga kopplingar till något skapat av människan, inga byggnader, inga kläder 

– det är bara människan i kommunikation med jorden. 

Abaporu betyder ”den som äter människa”. Vem äter? Vem blir uppäten? Portugiserna 

slukade Brasilien. Åt upp alla indianer och hungrade efter mer och skeppade över slavar 

från Afrika. Tarsila do Amaral översätter den elaka mannens handlingar till elakheten 

hos mänskligheten. Om A Negra är bilden av de andra så är Abaporu bilden av oss själva. 

A Negra är den kolonialiserade som vägrar bli uppslukad och förintad, Abaporu är den 

glupska kolonisatören som sväljer sig själv. Tillsammans för målningarna en dialog med 

varandra. Den rasistiska evolutionstanken har låst de båda till rollerna som herre eller slav. 

Båda kläs av och synas och bortom den historiska situationen blottas den sittande, nakna 

människokroppen. 

Bilden av den sittande människan med jättefötter rymmer många historier. En av dem 

är den förvrängda bilden européerna hade om de brasilianska folken. Motivet handlar om 

hur de europeiska föreställningarna blivit sanningar. Hur myter blivit verklighet. Långt 

innan man tagit sig ut i världen fanns föreställningar om vad som fanns bortom Europa. 

Monsterberättelser och kannibalhistorier satte skräck och väckte fascination. En av dessa 

påhittade historier som Tarsila do Amaral anspelar på i sin målning, är den om hur det heta 

klimatet i Brasilien förändrat människor och deras kroppar så att de fått enorma fötter. 

Den muterade människan med enorma fötter fanns i kolonisatörens tankevärld och inte 

i den faktiska verkligheten. Det var ”vi” som skapade det onda monstret, det gör oss själva 
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till monster. ”Vi” skapar ”dom”. I tanken finns det som blivit ”verklighet” och i kroppen 

finns tanken. Idéer från förnuftets era har skiljt människor åt, kroppen förenar dem åter. Ett 

av många sätt att se Abaporu på är som kolonisatören med muterade fötter. Begreppet ”dom” 

finns i föreställningen om ett ”vi”. 

Man kan dra flera slutsatser av individernas olika position i A Negra och i Abaporu 

genom deras olika relation till sina kroppar. Till skillnad från den svarta människan som 

var ett med sin kropp, var den vita människan skild från sin kropp. Tanken var långt från 

kroppen och den okända marken hon gick på. Tarsila do Amaral ändrade på det. I Abaporu 

vänder hon på förhållandet mellan förnuft och kropp och låter kroppen istället komma i 

centrum. Genom att låta figuren sitta kom människan i kontakt med sina fötter och marken 

hon går på. Förnuftet och kroppen förenas och slipper undan den logik som skiljer dem åt. 

Människans utveckling blir blott en tanke och på platsen kroppen kvar.

Abaporu är människan som är medveten om sig själv som främmande för sig själv. Här 

ifrågasätts föreställningen om ett ”vi”. 

Antropofagi

I den brasilianska modernismen föds antropofagin. Antropofagin var en uppgörelse med 

Brasilien som motbild till Europa och skapade en ny bild av Brasilien. Synen på Brasilien 

var både i Europa och i Brasilien starkt präglad av de gamla koloniala föreställningarna om 

landet. Frågan om hur man såg på sig själv blev också en fråga om man ställer sig till det 

främmande. Behöver vi alltid en fixerad bild av det okända? 

Det var efter att Oswald de Andrade sett sin fru Tarsila do Amarals målning Abaporu 

som han blev inspirerad att börja skriva det antropofagiska manifestet. Abaporu var ett 

namn som Tarsila do Amaral själv bildade efter att ha tittat i ett lexikon över Tupi-Guarani-

språket (ett av Brasiliens indianspråk). Aba betyder ”människa” och poru betyder ”den som 

äter”, genom att sätta samman orden fick hon fram ett nytt ord med en ny innebörd. Med 

en blandning av europeisk avantgardistisk konst och brasiliansk kolonialhistoria, skapade 

Tarsila do Amaral både ett nytt bildspråk och ett nytt grammatiskt språk. 

Antropofagin handlar inte bokstavligen om kannibalism. Kannibalen äter människor 

medan antropofagen sätter sig själv i centrum. Antropofagin handlar om att sätta Brasilien 

och de brasilianska folken i centrum istället för att se dem i relation till Europa. 

Härkomst. Kontakten det Karaíbiska Brasilien. Ou villegaignon print terre. Montaigne. 

Naturmänniskan. Rousseau. Från Franska Revolutionen till Romantik, till Boljevikernas revolution, till 

surreliasmens revolution och till Keyserlings tekniska barbar. Vi går. 21

Det antropofagiska manifestet handlar inte om att befria sig från den dominerande 

europeiska kulturen, eller fortsätta utan den. Istället handlar det om att bli ett med den 
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invaderande kulturen. Att smälta samman. Man äter upp de europeiska föreställningarna. 

Att äta upp den påtvingade identiteten är, tolkar jag, att göra den till en del av sig själv 

– samtidigt som den upphör att existera som en norm utanför det egna jaget. Antropofagin 

betingar sig själv och frigör Brasilien från den andres normer. Den är ”kampen mot 

kolonialismen, eurocentrismen, mot metropolens försök att universalisera och totalisera den 

enda Kulturen, det riktiga Språket, den enda Sanningen eller den universella Historien”, 

med Michael Azars ord från artikeln ”Den andres språk”.22

I det antropofagiska manifestet söktes det universella i individen och inte i strukturerna 

utanför henne. Antropofagin handlar om upptäckandet av det främmande i sig själv, av 

det obekanta i det bekanta. Det är att kliva utanför den ram som använts som maktmedel 

och förtryck. Det antropofagiska manifestet uppmanade till att förvandla det onåbara och 

otillåtna till det egna. ”Den ständiga förvandlingen av Tabu till Totem” 23 som Oswald de 

Andrade uttryckte det. Eller som Azar skriver ”... öppna upp en flyktväg mitt i den Andres 

språk genom att långsamt förvandla det till sitt eget.” 24 Genom att ta till orda från den 

underordnade positionen förvandlar man det omöjliga till en möjlighet. Man tar sig rätten  

att göra sig hörd och att existera på egna villkor. 

Spegelbilder

”Utan oss skulle Europa inte ens ha sin torftiga deklaration om mänskliga rättigheter.” 25 

Det antropofagiska manifestet synliggör hur vi förhåller oss till andra människor och till vår 

omgivning. Det finns många likheter mellan den antropofagiska synen på mänskligheten och 

Frantz Fanons tankegångar i Svart hud, vita masker (1952). Här analyserar han den koloniala 

situationen och sätter relationen mellan kolonisatören och den koloniserade i centrum för 

skapandet av identiteter. Det är en process som Tarsila do Amaral också sätter i fokus för sitt 

verk Abaporu.

 ”Människan är en rörelse mot världen och mot sin medmänniska.”  skriver Fanon 

och visar på det grundläggande behovet av att kunna spegla sig hos andra för att forma 

sin identitet.26 Var och en strävar efter att bli erkänd som människa av en annan människa 

och det är här den förtryckte får problem. Förhållandet mellan ett jag och ett objekt är 

annorlunda än förhållandet mellan ett subjekt och ett annat subjekt. Kolonisatören ser den 

koloniserade som ett djur och av ett djur behöver man inget erkännande. Den koloniserade 

förblir ett objekt. Istället för en jag-du relation, förblir det en jag-det relation. Som lägre 

stående utelämnas man att identifiera sig med en spegel som förnekar en. Kolonisatörens 

frånvända blick styr självbilden och så även begäret. När den koloniserade börjar 

beskriva sig själv på kolonisatörens språk och se sig själv med dennes blick, får han också 

kolonisatörens begär. Den koloniserade upphör att begära sig själv, och flyr istället från sig 

själv för att bli erkänd av kolonisatören. Att bli som herren är att bli erkänd som människa. 
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Att bli vit är därmed att bli mänsklig. Den koloniserade är inte bara fången genom våld av 

kolonialherrarna utan är även fången i bilden av sig själv där hudfärgen ses som negativ och 

därmed styr begäret.

Det Tarsila do Amaral gjorde med A Negra var att tvinga den vita betraktaren att vända 

sin blick mot den svarta kvinnan. Med Abaporu vänder hon så tillbaka blicken mot den 

vita igen, med ett seende som förhoppningsvis har förändrats. Målningarna är i dialog med 

varandra. Två nakna, utsatta människor sitter och samtalar, men ännu i var sin ram.

Utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, friheten, jämlikheten – hela förnuftets era 

– skedde jämsides med slaveri och förtryck. Moderniteten och kolonialismen var varandras 

tvillingar och humanismen hade en mörk baksida. De universella anspråken var inte så 

universella som man hävdade. Den civilisatoriska missionen användes som cynisk ursäkt 

för den koloniala utsugningen. På samma gång som det sades att civiliseringen handlade 

om att upplysa och sprida mänskliga rättigheter till all världens folk, betonades skillnader 

mellan människor. I mänsklighetens namn naturaliserades uppdelningen mellan människor 

och icke-människor. ”Humanismen måste humaniseras” lyder Fanons paroll.27 Han menar 

att man ändå inte ska förkasta den så kallade universalismen – utan istället ta den på allvar. 

Den koloniala världsbilden är en manikeisk världsbild, en antingen-eller-struktur där allt är 

svart eller vitt. Fanon, liksom den antropfagiska rörelsen, svarar med en både-och-struktur. 

Uppdelningen av svarta och vita, kolonisatör och koloniserad är skapad i en historisk 

situation. En både-och-struktur söker människan bortom kolonialismens kategorier och 

stereotypifiering, och strävar efter en värld där humanismen gäller för alla. 

I Abaporu, liksom i A Negra, skildras människan utan reducerande kategorier. Bakom 

kläder, hudfärg och tankesystem skymtar blott en kropp. Tarsila do Amaral överskrider det 

historiskt givna och visar hur den mänskliga kroppen både är främmande och bekant på 

samma gång, både utsatt och trygg. Istället för fixerade identiteter visar Tarsila do Amaral på 

möjligheterna med en mångfald av okontrollerbara identiteter. I Abaporu är den förvrängda 

kroppen i en rörelse från definitionen till en upplösning av den.

Både Tarsila do Amaral och Frantz Fanon söker paradoxens giltighet. Båda vill 

frigöra människan från sina låsta positioner och krossa myten om det statiska varat. Enligt 

den kolonialistiska rasismen upphävs skillnaden mellan väsen och handling. Den svarta 

människans identitet är given a priori hennes handlingar. De ifrågasätter båda idén om en 

oföränderlig essens, oberoende av tid och plats. Det är inte det förflutna som ska bestämma 

ens vara utan nuets ständiga strävan efter frihet. ”Den vita människan är instängd i sin vithet. 

Den svarta människan i sin svarthet.” 28 Citatet skulle mycket väl skulle kunna passa som 

bildtext till Abaporu och A Negra.

Definitionen kräver skillnaden. Man vet betydelsen av manlighet först när man sätter 

det i motsats till kvinnlighet. Skillnaderna alstrar betydelser. Men betydelserna ändras med 
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tiden. För hundra år sedan skapades betydelsen av ordet ”invandrare” i sin motsats till ordet 

”utvandrare”. Idag är motsatsen ”svensk” och betydelsen är en annan. Det är ideologiska 

strukturer som interpellerar och konstruerar individen. Det är imaginära föreställningar som 

styr hur vi uppfattar verkligheten. I den koloniala världsbilden är den svarte de vitas motsats, 

människa ställs mot icke-människa. Man skapar ett ”vi” och ett ”dom”. Då man förhåller 

sig kritiskt till dessa kategorier så inser man att olikheter bara kan uppfattas vid direkt 

jämförelse. Av den anledningen gör jag min tolkning av A Negra och Abaporu som imaginära 

spegelbilder av varandra. Tarsila do Amaral synliggör att de fasta, fixerade kategorierna inte 

finns på riktigt, eller med Frantz Fanons ord: ”Negern finns inte. Inte mer än den vite”.29  

Den andres språk

”Människan föds fri” proklamerade Jean-Jacques Rousseau.30 Men vilka är människor? 

Människan skiljs från djuren med sitt språk och sitt förnuft. Vad är förnuft? Hur fungerar 

språket i skapandet av människan? Vad händer när man talar ett främmande språk?  

Enligt den psykoanalytiska och fenomenologiska beskrivningen, som är det fält inom 

vilken Fanon skriver, är ”den andre” en relationell term som jaget använder i skapandet 

av sitt jag. 31 I den andre speglar sig och urskiljer sig jaget som en egen identitet. Språket är 

medlet med vilket jaget når den andre. Språket finns innan jaget och är förutsättningen för 

bildandet av en identitet. Utan språket kan man inte nå fram, inte se sig själv i relation till 

den andre. Det mänskliga varat är från början intet och kan inte bildas inifrån utan formas 

genom tecken utifrån. Det är ett universellt mänskligt tillstånd. 

Den vita civilisationen och den europeiska kulturen har tvingat den svarte till en 

existentiell avvikelse. 32 Det koloniala projektet var en systematisk avhumanisering 

av de kolonialiserade. Förnuftets dialektik bildade ett jag i skapandet av ett icke-jag. 

Man upphöjdes från sin djungelstatus när man tagit till sig kolonialmaktens kulturella 

måttstockar. Den svarte kunde bli nästan vit genom att bära vita masker på sin svarta hud. 

Relationen till språket var en kulturell måttstock som visade hur civiliserad en människa var. 

Ideologin om civilisationens överlägsenhet och den rasistiska uteslutningen spreds 

på olika sätt, däribland genom det skrivna ordet. Äventyrsromanen uppkom under 

imperialismens storhetstid och lärde folk från barnsben att skilja ”vi” från ”dom”. I William 

Dafoes roman Robinson Cruse från 1719 hyllas den engelska logiken, förnuftet, de kristna 

dygderna och civilisationen. Boken handlar om en man vid namn Robinson som efter ett 

skeppsbrott hamnar på en ”öde” ö. Där får han lära sig att överleva. Det intressanta är att ön 

beskrivs som öde trots att det bor människor på den, men i den här historien är de ännu inte 

människor utan vildar. Han räddar en av dessa från att bli offrad till en gud. Robinson gör 

honom till en person genom att namnge honom efter den västerländska tideräkningen och 

därefter blir Fredag en trogen och tacksam tjänare till Robinson. Fredag är ingen tills han 
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möter Robinson. Historien utger sig för att följa en naturlig ordning. Med den berättelsen 

vore det en omöjlig ekvation att göra Robinson till tjänare och den svarte Fredag till herre. 

Genom att tänka sig att rollerna var ombytta kan man se hur det strider mot en självklar och 

accepterad ordning. 

På samma sätt går det att få en förståelse för hur kvinnans situation har sett ut genom att 

undersöka hur kvinnan porträtterats i relation till mannen i konsthistorien. Om vi betraktar 

ett porträtt och byter ut mannen mot en kvinna eller tvärtom så ser vi hur även det strider 

mot en logik som vi bär med oss. Idealiseringen av det västerländska och maskulina förnuftet 

skapar behovet av något som kontrasterar, bekräftar och därmed naturaliserar detta.

En skillnad mellan modernismen och den alternativa modernismen var hur man förhöll 

sig till den accepterade ordningen, som satte den moderna människan mot den primitiva 

i ett självklart motsatspar. Många europeiska modernister arbetade utifrån detta medan 

modernisterna i Brasilien ifrågasatte naturaliseringen av denna eurocentrism som också 

gjorde Brasilien underordnad Europa. 

En missionsideologi genomsyrade det koloniala projektet och man ansåg sig förbättra 

situationen för de kolonialiserade.33 Genom att civilisera och kristna skulle det bli människor 

av de primitiva folken. Det handlade inte om att få fram jämlika medmänniskor utan om 

att hjälpa upp dem från det djuriska stadiet till det mänskliga stadiet – vilket skulle resultera 

i tacksamhet och undergivenhet. Den koloniala ordningen etablerades genom fysiskt våld, 

men lika viktigt var det symboliska våldet.  Språket var ett viktigt maktmedel. Jämsides 

med maskingevären var interpellationen, begäret att bli som den andre, kärnan i den 

koloniala strukturen. Värdet på hur civiliserad man var utgick bland annat från hur väl man 

behärskade det nya språket. 

Den koloniala strukturen gör det omöjligt för den kolonialiserade att komma till tals 

och hävda sig. Redan innan han tar till orda är han dömd och ogiltigförklarad. Denna börda, 

fel hudfärg, fel ras – eller som i den patriarkala strukturen, fel kön – blir något som den 

kolonialiserade kämpar för att omvärdera. Att lära sig språket blir detsamma som att ta del 

av ”civilisationen” och att bli någon. Man är ingen tills man äger språket. Men att det är den 

andre som infört språket betyder att den marginaliserade aldrig kan komma att äga språket, 

bara låna språket. Det är här den underlägsna positionen låses fast vid sin plats.  

I min tolkning av Abaporu representerar det lilla huvudet språket och makten som från 

andra sidan jordklotet styr den fysiska kroppen och det faktiska livet i Brasilien. Tankarna i 

det avlägsna huvudet styr begäret att vilja vara en del av den andra kulturen. Men Tarsila do 

Amaral byter plats på det som styr och det som låter sig styras. 

Att lära sig den andres språk handlade lika mycket om att avlära sig det egna språket, 

de egna sederna, den egna kulturen. En främmande och dominerande kultur genomsyrade 

samhällets alla nivåer och skapade för den kolonialiserade ett förnekande av sig själv.  
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I skolan, i mataffären, på arbetsplatserna, på gator och torg – överallt inpräntades de nya 

normerna. Den härskande kulturen var så invaderande att den till slut blev en del av allt 

och alla. Uttrycken inom konst och litteratur skapades för den andre, med den andres 

värderingar och verktyg. Slutligen började man att se sig själv med den andres ögon. 

Det är detta uppslukande av den egna kulturen som den antropofagiska rörelsen och 

Tarsila do Amaral gör upp med. Men här fanns en ytterligare problematik. Ur det koloniala 

perspektivet var Brasilien ett misslyckande, här fanns inte de naturtillgångar européerna 

sökte. Landets brister fylldes av europeisk lyckad kultur, kristendom och bildning. Med 

portugiserna kom civilisationen och landets historia innan dess ignorerades. Likaså såg man 

med kolonisatörens ögon på den afrikanska kulturen som lägre stående och därför oviktig. 

Det koloniala projektet delade upp världen i vad som var något och vad som inte var 

något. Brasilien blev ett ingenting i relation till Europas någonting. Det är på grund av 

detta utgångsläge som den brasilianska modernismen blir alternativ. I Europa utgick man 

från positionen som någon medan man i Brasilien kämpande för att bli av med sin stämpel 

som ingen. Brasilien invaderades av den europeiska kulturen, vilket gjorde att varken 

herrar och slavar var helt fria. På den punkten skiljer sig Tarsila do Amarals erfarenhet av 

kolonialismen från Frantz Fanons erfarenhet av den franska kolonisationen av Antillerna.

De brasilianska modernisterna var trötta på den ömhet som det egna landets historia 

visade gentemot Europa. De ställde sig frågan: Men vad har vi med den andres språk,  

med deras traditioner att göra? Konstveckans motto var ”Make It New”. Man sökte ett 

nytt sätt att se på det egna landet i förhållande till sin egen historia. Vad innebar det att 

människor från olika världsdelar blandats på en mark som ingen av de tidigare ägt? 

Sökandet efter det egna perspektivet var ett ifrågasättande av den fjärran men förhärskande 

kulturen. Det handlade om att äta eller bli uppäten. 

Konstnärlig strategi

När den kolonialiserade tvingas förhålla sig till den andres språk innebär det att dennes 

identitet och värde ständigt står i underordnad relation till den som behärskar språket. 

Vilket blir att tvingas förhålla sig till den andres kultur. I Abaporu synliggör Tarsila do 

Amaral kluvenheten mellan den andres språk och den egna kroppen. I glappet kan man se 

hur det mest intima, sin egna kropp, kan vara främmande. Hur gör man den andres språk 

till sitt eget språk? Hur ska man lyckas ta till orda i ett sammanhang där man redan på 

förhand dömts ut som icke-subjekt? 

Konsthistorien är fylld av exempel på hur ”vi” skiljs från ”dom”. Det brukar sägas 

att köper man en tavla så köper man en del av konstnären. Gränsen mellan konstverk och 

konstnär är bortsuddad och konstobjektets betydelse finns i skapandet av verket. Men för att 

kunna uttrycka sig och bli hörd måste konstnären betraktas som ett subjekt. Jackson Pollock 
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är världsberömd som ikon för den abstrakta expressionismen. En som inte lika många 

känner till är Norman Lewis. 34 De var båda verksamma under samma tid, på samma plats, 

i samma kretsar och med samma konstnärliga uttryck. Båda var amerikaner, båda målade 

icke-figurativ konst och båda var välkända i New York på 1940-talet. Men de skilde sig på 

en punkt: Lewis var svart. Kritiker, kuratorer och andra konstnärer kunde inte komma 

runt detta faktum, vare sig de såg det som något positivt eller något negativt. Det var många 

som förundrades över varför han inte valde att skildra lynchningar istället. Han var inte ett 

subjekt – utan ett svart subjekt. Lewis kunde ”låna” konstvärldens abstrakta expressionism 

men aldrig komma att ”äga” den. Fokuset på hudfärgen skilde subjektet från objektet och 

gjorde det omöjligt för Lewis att ge uttryck för annat än sin svarta hud. På undantag fick han 

verka inom en konstvärld som konsthistorien sedan skrev ur honom från. 

Liksom Norman Lewis var Tarsila do Amarals subjekt definierat innan hon talat. Även 

om de båda var en del av det internationella avantgardet, var de låsta till representationen. De 

kom aldrig att ”äga” historien, utan ”ägdes” istället av historien. Gestalten i Abaporu vacklar 

mellan att äga eller att inte äga sin historia. Marken han sitter på är egentligen inte hans 

egen, men han äger den. Tankarna verkar inte heller äga hans kropp, utan kroppen är lika 

främmande för honom själv som för någon annan. Ingen äger språket utan det är språket 

som äger oss. Den vita gestalten i Abaporu ser sig själv som en främling. Här förvandlas 

det bekanta till något främmande för att därefter kunna göra den förvandlingsprocess som 

antropofagin innebär – nämligen att förvandla det främmande till något bekant. Och på så 

sätt förvandla tabu till totem. Att ta makt över språket är att ta makt över sitt vara.35

”Tupi or not tupi that is the question.” 36 Citatet från det Antropofagiska manifestet 

visar hur Tarsila do Amarals målning inspirerat Oswald de Andrade. Namnet till Abaporu 

var hennes påhittade sammansättning av indianska ord.37 Tupi är ett samlingsnamn för olika 

indianstammar. I manifestet kannibaliseras Shakespeare. Vad är det som bestämmer ens 

vara? Det handlar om att äta eller bli uppäten, det vill säga bokstavligen om liv och död, om 

att vara någon eller att vara ingen. Det handlar om att ifrågasätta den egna identiteten som en 

spegel för de andra. 

Den amerikanske författaren James Baldwin ger en träffande beskrivning om vägran att 

vara spegel och bli formad av en sådan:

Vi befinner oss alltså nu i ett läge där ett helt folk i ett land [de vita i USA] tror att jag är en ”nigger”, 

men jag tror inte på det. Slaget har börjat! För om jag inte är vad ni har sagt mig att jag är, då innebär 

det att inte heller ni är vad ni trodde att ni var. Och det är detta som är krisen. Landet skakas inte av en 

”negerrevolution”, landet skakas av tanken på sig egen identitet.38

Spegeln är krossad. Upplysningens logik som definierar genom att sätta saker i 

motsatsförhållande, förnuft mot tro, man mot kvinna och vit mot svart, faller samman när 

det ena vägrar låta sig definieras av den andra. 
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I artikeln ”Kulturell identitet och diaspora” ställer Stuart Hall det statiska mot rörelse, 

det imaginära ursprunget mot det skapande subjektet. 

.. kulturell identitet kan inte alls betraktas som någon bestämd, oföränderlig essens utanför historien 

och kulturen. Inte heller är den någon universell, transcendent ande i vårt inre som lämnats oberörd 

av historiens påverkan. Den är inte en gång för alla fastställd. Den är inte något slags ursprung dit vi 

slutligen kan återvända. ... Kulturell identitet är något faktiskt konkret snarare än en drömvision ...  

en posistionering snarare än en essens.39

Orden kan också beskriva antropofagin och en av målningen Abaporus betydelser. 

Antropofagin etablerar inte en ny brasiliansk identitet, utan förintar föreställningen om 

Brasilien som en enhetlig normativ kultur, och öppnar därmed upp för nya synsätt och 

möjligheter att bilda inte en utan flera kulturella identiteter. Det enda språket, den enda 

historien, den enda kulturen, den enda rätta människan blir istället tusentals.

Antropofagin är allt och ingenting på samma gång. Den är en frigörelseprocess som 

befriar oss från tanken om fixerade identiteter. Att förvandla det främmande till sig själv är 

att förändra maktrelationer. Antropofagin omskapar oss som människor, öppnar upp för 

flera nya subjektpostitioner och fler sätt att se på oss själva och andra människor.

I Abaporu har den nakna gestalten positionerat sig på det gröna gräset och under den 

skinande solen. Det är inte människans ursprungliga och ”naturliga” tillstånd som skildras 

utan det är just positioneringen som är huvudsaken i målningen. Tarsila do Amaral visar oss 

identiteternas ständiga rörelse i den stillasittande människan. 
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Antropofagia och sammansmältningen

Vi är konkretister. Idéer hugger tag, reagerar, bränner folk på torget. Låt oss upphäva idéer och annan 

förlamning. Genom färderna. Tron på tecken, tron på instrumenten och stjärnorna.40

I Antropofagia (bild 3) smälter de två tidigare verken samman. Den sittande mannen med 

alldeles för stora fötter spegelvänds och förenas med den svarta kvinnan med det hängande 

bröstet. Nu sitter de inte längre i var sin ram utan de två tavlorna har blivit ett. 

Antropofagia är en målningen i förändring. Solen och kaktusen från Abaporu är med, 

det diagonala bladet från A Negra är också med. Men himlen är inte längre lysande klarblå, 

utan skiftar från blå till grå. Himlen är i rörelse och solen saknar den runda, inre kärnan 

som fanns med i Abaporu. Det har också tillkommit flera kaktusar och växter. I målningen 

sitter två anonyma människor tätt ihopslingrade, kvinnans bröst hänger över mannens ben. 

Personlighetsdragen har suddats ut, det finns inga ögon som dömer och ingen mun som talar 

rätt eller fel. Bakom hudfärg och kläder finns bara en kropp. 

Vi bevittnar upplösningen av åtskillnadens struktur, en antropofagisk smältningsprocess. 

De idéer som förlamat och skiljt människor åt upphävs och istället förenas människorna 

kroppsligt. I sammansmältningen uppstår något nytt, men i det nya finns också det gamla 

kvar. Kolonisatör och koloniserad har slukat varandra. Den svarta slavkvinnan och den vita 

herren har blivit ett. Det är inte längre en ingen och en någon, utan två varken. Det finns 

inget ”vi” och inget ”dom” – det finns bara människor. 

Man kan tolka det antropofagiska manifestet som ett nationellt projekt. Men det är 

just relationen till nationen som skiljer Tarsiwalds två manifest åt. Pau-Brasilmanifestet 

var mer nationellt orienterat, medan det antropofagiska manifestet var universellt till sitt 

innehåll, eller snarare en förening av det regionala och det universella. Både nationell 

och internationell på samma gång. All nationalism baseras på ett väsentänkande, man 

skapar begrepp och definitioner. I det antropofagiska manifestet förnekas folkets själ och 

definitionen av människan. Man vill istället vidga begreppet människa. Tankarna som började 

i Pau-Brasilmanifestet fullbordas i det antropofagiska manifestet. Tarsila do Amarals två 

målningar A Negra och Abaporu fullbordas också på ett sätt i Antropofagia, vidgningen av 

begreppet människa konkretiseras.

Antropofagia kannibaliserar den europeiska kulturen och skakar om identiteter. Vi 

känner igen det estetiska uttrycket från de europeiska modernisterna, men här talar det ett 

annat språk. Tarsila do Amaral använder inte uttrycken hon lärt sig under sin utbildning 

för att framhäva sin brasilianska identitet i relation till den europeiska – utan för att betona 

bristen på identitet, för att framhäva en allmängiltig icke-identitet. Hon slukar den andres 

språk och den kulturella historia som dömt ut henne som subjekt. Den brasilianska konsten 

var dömd till partikuläritetens innhåll, men det som började som en fråga om den nationella 
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identiteten blev här en fråga om den allmänmänskliga tillvaron. Här sker en beröringen 

mellan det egna och det främmande. Antropofagia är bilden av det brasilianska folket som 

äter upp och smälter ihop med den europeiska kulturen för att kunna forma sin egen kultur 

– istället för att som tidigare kopiera europeiska modeller och föreställningar. 

Representation

Hur kan man arbeta som konstnär när man ständigt får rollen som företrädare för sin 

grupp? Hur ska icke-européer, som Tarsila do Amaral, kunna tala utan att ses som 

representant för ”den andre” och hur ska européer tala om ”den andre” utan att reducera den 

till sin olikhet? 

Det finns flera sätt att tala om kulturell identitet. En del förhåller sig till ursprunget och 

ser den kulturella identiteten som bestående av en oföränderlig essens. Oavsett vad som sker 

i den yttre världen finns en beständig kärna inom individen. Medan andra ser till de rådande 

omständigheterna och menar att identiteterna är historiskt betingade. Det innebär dock inte 

att individen är helt och hållet offer för den omgivande strukturella ordningen i samhället 

utan är som individ även ett skapandet subjekt. 

Endast utifrån det senare perspektivet kan vi förstå erfarenheten av det koloniala 

förtrycket. I det koloniala projektet kategoriserades människor efter ett bestämt och 

”naturligt” givet vara. Reduktionen av människan till något oföränderligt objektifierar och 

essentialiserar henne. Det främmande utgör ett ifrågasättande av det beständiga. Det okända 

påminner om det okontrollerbara i människan, som i en ordnad struktur hålls i schack. De 

föreställningar som vi upprättar och reproducerar om ett ”dom” har aldrig i någon egentlig 

mening med ett ”dom” att göra utan om att stärka den sköra föreställning som ett ”vi” utgör. 

Dagens konstvärld föds i och bär med sig den koloniala strukturen. På konstmuseum 

kan vi läsa konstnärens namn intill verken. Men det finns också verk som saknar titel 

och namn. Det är bland annat de verk som inte är kopplade till en person – utan istället 

representerar ett helt folk, en hel kultur. Om detta skriver Sally Price i Primitive Art in 

Civilized Places. Från främmande kulturer samlade kolonialisterna på sig allt av intresse 

och med vetenskapen kartlades världen. På museer och världsutställningar fanns en 

utvecklingstanke till grund för vad och hur man ställde ut. Konst och hantverk från andra så 

kallade ”primitiva” kulturer ställdes ut som kontrast till de egna verken.

Konsthistorieskrivningen sker parallellt med att det koloniala projektet når sina 

sluttoppar under 1700- och 1800-talet. Det är också då den stora historicismen äger rum, 

historieskrivningarnas epok. Konsthistorien med stort K skrivs. Gallerier och konstmuseer 

skapas, konsten separeras från nyttan och blir autonom. Konstnären får allt mer pondus i det 

sekulära samhället, konstkritiker översätter konsten för den stora massan. Dagens konstvärld 

föds. Formad i metropolen och betingad av kolonisationen. 
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När man får en bild av vem som har gjort ett konstverk och var det hör hemma, kan 

man referera till den konsthistoria och den konstteori som finns. Den ”primitiva” konsten 

saknar både sin egen historia och sin egen teori, den är definierad av den västerländska. Den 

västerländska konsten representerar en individ, ofta geniförklarad. Den ”primitiva” konsten 

får representera mänsklighetens kulturella barndom.41 Att jämföra primitiva med barn döljer 

en underliggande rasistisk hållning. Föreställningen om den vilde och den primitiva konsten 

presenterades på 1800-talet av antropologer och romantiserades sedan av konstnärer. Det 

var en kulturell yttring som kom att bli en vedertagen idé och som började ses som en helt 

naturlig ordning. 42

Intresset för ”primitiva” kulturer handlade inte om att få förståelse för andra kulturer. 

Det handlade om att bekräfta den egna kulturens framsteg. Det främmande stod i negation 

till det egna. Frågan är om det är annorlunda idag. Fokuseringen på skillnaden befäster de 

gamla strukturerna. På så vis blir exotismen en omvänd form av rasism. Att istället för att 

förakta olikheten romantisera den innebär samma sak; man reproducerar stereotyper som 

naturaliserar åtskillnaden mellan ”vi” och ”dom”. 

Att definieras som ”den andre” är en livstidsdom. Som ”den andre” får man aldrig 

tillträde till universalismen med dess universella mänskliga rättigheter. Tarsila do Amaral ses 

inte som en konstnär. Hon ses som en brasiliansk konstnär.

Man kan förstå att vi behöver konsthistorien för att betrakta vår konst. Men inte 

bara en konsthistoria utan flera. Vi behöver fler än ett perspektiv för att öppna upp för 

fler subjektspositioner och därmed förändra hur vi ser på konsten och vad en konstnär 

representerar. Att höja nedtystade röster i konstvärlden är ett viktigt ämne för många 

konsthistoriker och konststuderande, men inte tillräckligt viktigt för att göra de kritiska 

förändringar som behövs. För att låna James Elkins träffande mening: 

.. no matter how well intentioned a person may be about understanding other cultures, there will be a 

point where further understanding involves giving up something essential in one’s own culture. 43

Antropofagin är ett sätt att förstå att en förening av det främmande och det egna inte behöver 

innebära ett avkall på sig själv. Som Tarsila do Amaral visar i Antropfagia blir det inte 

mindre utan mer kvar utav en sammansmältning. Trots det har den allmänna konsthistorien 

kategoriserat denna konströrelse, med tanke på dess uteslutning, som ovidkommande för 

människor utanför Sydamerika.

Universalitet och särskildhet

Hur ska en icke-västerländsk konstnär kunna verka på en marknad som är skapad av en 

struktur som bygger på att sätta denne på undantag? Hur ska denne kunna ta till orda när 

talet redan är dömt?
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Sedan renässansen har de manliga konstnärerna i västerlandet representerat sin 

egen individ. Det enskilda geniet har med sin konst tagit itu med universella frågor. 

Men individualismen har inte nått alla. Som kvinna eller icke-västerlänning har man 

förväntats representera gruppen och blivit förvisad till särskildheten. Etiketteringen är en 

marginalisering som låser fast roller i ett centrum och periferi-förhållande. 

Konsten bortom väst kategoriseras till att vara annorlunda, ge en stark känsla av essens 

och framför allt företräda en specifik kultur. Kopplingen till det beständiga och ursprungliga 

håller de icke-västerländska konstnärer på plats. Betoningen på det särskilda istället för det 

universella gör att ”vi” aldrig förenas med ”deras” konst utan den blir enbart en exotisk 

krydda. Hur mycket ”dom” än försöker tala det rätta konstspråket, lära sig den enda 

konsthistorien – hålls ”dom” på avstånd genom att reduceras till sin olikhet. Enda sättet 

att komma in i den regerande konstvärlden är genom assimilering, genom att ge upp sin 

ursprungliga identitet och bli ”vit”. Underkasta dig den vita, västerländska, maskulina kanon 

så är du välkommen in i konstvärlden (civilisationen). Alternativt betona särskildheten.

Det är de dominerande grupperna i ett samhälle som upprättar och utgör den måttstock 

som allt och alla ska mätas med. Detta formas givetvis i en specifik kulturell och historisk 

situation, även om normerna framställs som neutrala och universella. Föreställningen om 

den egna måttstocken som neutral och universell gör att den styrande gruppen inte ser på sig 

själv som en social grupp bland flera. Genom att blunda för den egna partikulariteten ses alla 

andra som avvikare.

Med Antropofagia skakar Tarsila do Amaral om den ordning som gränserna mellan 

det universella och partikulära bidrar till. Hon visar på ett tredje sätt att förhålla oss till det 

obekanta. I målningen har två partikulariteter slukat varandra, ”vi” smälter samman med 

”dom”. Detta sker utan att någon av dem behöver ge upp sin särkildhet.
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Avslutning

Så varför känner vi alltså inte till Tarsila do Amaral? Självklart är det så att det inte går att 

inkludera varenda konstnär från hela världen i den allmänna konsthistorien. Då skulle dessa 

översiktsverk fyllas av så många sidor att ingen någonsin skulle orka läsa dem. Men för den 

skull behöver man inte acceptera den struktur och det urval som finns.

Är det så att tiden för den konsthistoria som presenteras som heltäckande är förbi? 

Istället för en konsthistoria behövs det definitivt flera konsthistorier. Hur det praktiskt 

skulle tillämpas utan att hamna i samma fallgropar som den, i många fall, reducerande 

konsthistorien är dock ett ämne för en annan uppsats. Jag har i denna text visat att 

kolonialismens mekanismer fortfarande verkar i vår postmoderna och avkolonialiserade 

konstvärld. Detta har medfört en polarisering mellan ”vi” och ”dom” som förpassat Tarsila 

do Amaral och den antropofagiska rörelsen till en konsthistoria i periferin.

Jag har i denna uppsats klarlagt några skäl till att ”vi” inte läser om Tarsila do Amaral 

och antropofagin i den allmänna konsthistorien. Det främsta skälet till att hon lyser med 

sin frånvaro i denna konsthistoria finner jag i polariseringen i samhället som format 

människosynen och därmed historieskrivningen. Konsthistorien som vi idag läser började 

skrivas och växte fram under slutet av 1800-talet, en tid som betingades av modernitet och 

kolonialism. Evolutionstanken genomsyrade hela samhället och man skiljde det kultiverade 

från det lågtstående. Med vetenskapen som redskap naturaliserade man ideologiska 

strukturer. För konsten var det viktigt att sortera ut det moderna från det primitiva. 

Metropolen blev symbolen för det tänkta framåtskridandet och kolonin var sinnebilden för 

det ursprungliga livet. Åtskillnadens struktur skapade en okomplicerad värld, där allt var 

svart eller vitt. Särskiljandet mellan män och kvinnor och mellan ”vi” och ”dom” är exempel 

på en vedertagen idé som blev en naturlig ordning. Denna polarisering har styrt urvalet för 

den stora berättelsen om konsten.

Men hur kommer det sig att vi inte känner till Tarsila do Amaral när hon är ansedd 

som tidernas främsta konstnär i Brasilien? Det är tydligt att det finns en nationell och en 

internationell kanon. Den internationella kanon har krävt konst med universella giltighet, 

konst som enbart kan göras av självklara subjekt. I enlighet med utvecklingstanken har man 

skiljt subjekt från icke-subjekt, det vill säga: moderna européer från primitiva icke-européer. 

Med hjälp av Frantz Fanon har vi kunnat se hur den språkliga strukturen och polariseringen 

mellan människor förnekat andra subjektspositioner än den vita, västerländska mannen 

(”vi”) att komma till tals. Eurocentrismen har drivit kvinnor och icke-västerlänningar 

(”dom”) till periferin. I periferin är man som konstnär låst till representationen. Konsten 

reduceras, oavsett universella anspråk, till en fråga om partikularitet. Som brasilianare blir 

Tarsila do Amaral därför automatiskt en representant för Brasilien.  
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Genom att se sambandet mellan individ och representation i historieskrivningen kan vi 

förstå varför Tarsila do Amaral, som verkade i konstvärldens centrum, sedan försköts till dess 

periferi. Just därför är det så viktigt att fortsätta att diskutera Tarsila do Amaral. Inte för att 

antropofagin var en betydande historisk händelse – utan för att den som konstnärlig strategi 

är lika aktuell idag som för åttio år sedan. 

Trots att konsten under de senaste åren har arbetat med teman som globalisering och 

post-ismer, revitaliseras ändå de koloniala föreställningarna. Det är stor skillnad på att se  

på konsten utanför västvärlden med ett konstnärligt eller ett antropologiskt perspektiv.  

I det senare fallet är det inte konsten utan vad konsten representerar som är i fokus. Men 

trots medvetenheten om problematiken runt detta är det fortfarande den hållning som ofta 

används i presentationen av andra kulturers konstverk. Fixeringen av andra kulturer och 

betoningen på olikheten, befäster gamla rasistiska ideologier. Vare sig vi nedvärderar eller 

uppvärderar det främmande handlar det om att skilja oss själva från de andra. 

Tarsila do Amarals tre målningar berättar om den antropofagiska förvandlingsprocessen 

och låter oss förnimma uppslukandet av den andra kulturen och det främmande i oss själva. 

Den antropofagiska rörelsen kom att bli mer än en kulturell självständighetsförklaring.  

Den tar avstamp i Brasilien men landar hos alla. Antropofagin upplöser idén om 

åtskillnadens struktur med ett förhållningssätt som både är intellektuellt och praktiskt. 

Antropofagin konkretiserar idéerna, vilket visar hur ohållbara våra föreställningar om  

”oss” och ”dem” liksom centrum och periferi är.

Konsthistorien bör inte handla om att lära sig kanoniserade namn och årtal utan om 

varför konsten är livsviktig i vårt samhälle. Av den anledningen blir vår kännedom om 

antropofagin viktig. Vi är i stort behov av antropofagisk vaccin.

Efter denna reflektion över polariseringen i konsthistorien vill jag göra en hoppfull 

avslutning. Från november förra året fram till februari i år (2004.11.26 – 2005.02.06), var 

Tarsila do Amaral en av trettio utvalda konstnärer som medverkade på en utställning vid 

namn Woman. Metamorphosis of modernity på Miró-museet i Barcelona. Det var 1900-talets 

mest hyllade konstnärer som valdes ut för detta projekt, (Miró, Picasso, Duchamp, Legér, 

Matisse med flera). 44 Tack vare den alfabetiska ordningen och framför allt tack vare bristen 

på en fixerad och essentialiserad ordning – står Tarsila do Amaral överst på den listan.

Endast antropofagin förenar oss. Socialt. Ekonomiskt. Filosofiskt.45
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Det antropofagiska manifestet
(översättning av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Jonatan Habib Engqvist, i Glänta, nr 3, 2005)

Endast antropofagin förenar oss. Socialt. Ekonomiskt. Filosofiskt.

Världens enda lag. Det maskerade uttrycket av alla individialismer och kollektivismer.  
Av alla religioner. Av alla fredstraktat/avtal.

Tupi or not Tupi that is the question (det är frågan)

Mot alla katakeser. Mot Gracchernas moder.

Det enda som intresserar mig är det som inte är mitt. Människans lag. Antropofagens lag.

Vi är trötta på alla de dramatiskt misstänksamma katolska äkta männen.  
Freud gjorde upp med kvinnans gåta och med andra skrämmande ting i den tryckta psykologin.

Det som hindrade sanningen var klädsel, det oigenomträngliga elementet mellan  
den inre och den yttre världen. Reaktionen mot den påklädda människan.  
Den amerikanska filmen kommer att informera om detta.

Solens barn, de levandes moder. De som hittades och älskades våldsamt med all längtans  
hyckleri av emigrerade, slavar och turister. I jätteormens land.

Det var för att vi aldrig hade varken grammatikböcker eller samlingar av gamla växter.  
Och för att vi aldrig kände till det urbana, det förortsliga, det begränsande och det kontinentala.  
Vi var en dåsig fläck på Brasiliens världskarta.

Ett delaktigt medvetande, en religiös rytmik.

Mot alla importörer av medvetande på burk. Livets påtagliga existens.  
Den för-logiska mentaliteten åt herr Levi Bruhl att studera.

Vi vill ha en Karaíba revolution. Större än den Franska Revolution. Förenandet av all effektiva  
revolter i riktningen mot människan. Utan oss skulle Europa inte ens ha sin torftiga deklaration  
om mänskliga rättigheter.

Den av Amerika utannonserade gyllene tidsåldern. Gyllene åldern och alla girls.

Härkomst. Kontakten det Karaíbiska Brasilien. Ou villegaignon print terre. Montaigne. 
Naturmänniskan. Rousau. Från Franska Revolutionen till Romantik, till Boljevikernas revolution,  
till surreliasmens revolution och till Keyserlings tekniska barbar. Vi går.

Vi har aldrig gått igenom en katekes. Vi lever genom sömngångslagar.

Vi såg till att Kristus föddes i Bahia. Eller Belém i Para.

Men vi har aldrig medgivit logikens födelse ibland hos. Mot Padre Vieira. Han undertecknade  
vårt första lån för att själv få kommision. Den analafabeta kungen sa till honom  
”skriv ner det på pappret men inte så pratigt”. Lånet togs. Det Brasilianska sockret inseglades.  
Vieira lämnade pengar i Portugal och tog med sig pratet.
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Anden vägrar att föreställa sig anden utan kropp. Antropomorfismen. Behovet av ett antropofagiskt 
vaccin. Som motvikt mot meridanens religioner och de yttre inkvisitionerna.

Vi kan endast förhålla oss till en orakulär värld.

Vi hade rättvisans kodifiering av hämnden. Vetenskapens kodifeiering av magi. Antropofagi.  
Den ständiga förvandlingen av Tabu till Totem.

Mot den omkastbara världen och objektiverade idéer. Lik-artat. Stoppar dynamiskt tänkande.  
Individen, systemets offer. Källan till klassiska orättvisor. Till romantiska orättvisor.  
Och glömskan av inre erövringar.

Manus. Manus. Manus. Manus. Manus. Manus. Manus. Manus. Manus.

Den Karaibiska instinkten.

Hypotesernas liv och död. Från ekvationen jag, del av kosmos till axiomet kosmos del av mig. 
Överlevnad. Kunskap. Antropofagi.

Mot plant eliterna. I kommunikation med jorden.

Vi har aldrig gått igenom en katekes. Istället gjorde vi Karnivalen. Indianen klädd till senator i 
kejsardömet. Låtsats vara Pitt. Eller uppträder i Alencar’s operor fyllda med goda portuguisiska känslor.

Vi hade redan kommunism. Vi hade redan det surealistiska språket. Gyllene tidsåldern.

Catiti. Imara Notiá. Notiá Imara. Ipejú.

Magi och liv. Vi hade förteckning över och fördelning av fysiska gods, moraliska gods, värdefulla gods.  
Med hjälp av några grammatiska former kunde vi överföra mysteriet och döden.

Jag frågade en man vad Lag var. Han svarade att det var en garant för att utöva möjligheten.  
Hans namn var Galli Mattias. Jag åt upp honom.

Determinism finns inte där det finns mysterier. Men vad har vi med detta att göra?

Mot historia som börjar i Cape Finistera. Den odaterade världen. Orubricerad. Utan Napoleon.  
Utan Cesar.

Framstegens fixering genom kataloger och tv-apparater. Bara maskineriet. Blodtransfutorerna.

Mot antagoniska sublimeringar. Hitförda i karavellerna.

Mot missionärernas sanning, definierad av en skarpsinnig antropofag, Vicomten av Cairo;  
en lögn som upprepats många gånger.

Men det var inga korsfarare som kom. Det var flyktingar från en civilisation som vi håller på att  
äta upp för vi är starka och hämndlystna som Jabuti.

Om Gud är det oskapade universums medvetande, är Guaraci de levandes moder.  
Jaci är växternas moder.

Vi har inte haft spekulation. Men vi hade gissningens kraft. Vi hade politik som är fördelningens 
vetenskap. Och ett planitärt socialt system.
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Folkvandringarna. Flykten från långtråkiga tillstånd. Mot urbana skleroser. Mot högskolor.  
Och den spekulativa ledan.

Från William James till Vornoff. Omgestaltning av Tabu till Totem. Antropofagi.

Paterfamiljer och skapandet av storkens moral: Verklig okunighet om tingen + brist på fantasi + 
auktoritetskänsla gentemot den ny född fikna (sic).

Det är nödvändigt att utgå från en djup ateism för att komma fram till idén om Gud.  
Men Karaibmänniskan behövde inte därför hon hade Guaraci.

Det skapade målet reagerar som fallets änglar. Sedan vandrade Moses. Vad har vi med detta att göra?

Innan Portugiserna upptäckte Brasilien, upptäckte Brasilien lyckan.

Mot indianer som bär facklan. Marias indianska son, Katarina de Medici’s gudson och  
Sir Antonio de Mariz svärson.

Glädjen är det matematiska beviset.

I Pindoramas matriarkat.

Mot minnet, vanans källa. Förnyad personlig erfarenhet.

Vi är konkretister. Idéer hugger tag, reagerar, bränner folk på torget. Låt oss upphäva idéer och  
annan förlamning. Genom färderna. Tron på tecken, tron på instrumenten och stjärnorna.

Mot Göthe, mot Gracchernas moder och Joao VI’s hov

Glädjen är det matematiska beviset.

Striden mellan det som skulle kunna kallas det oskapade och den skapade varelsen illustrerades  
av den ständiga motsättningen mellan människan och hennes Tabu. Vald av kärleken och det 
kapitalistiska modusvivendi. Antropofagi. Absorbering av den heliga fienden. För att transformera 
honom till Totem. Det mänskliga äventyret. Det jordnära ändamålet. Emellertid lyckades endast  
de rena eliterna genomföra den köttsliga antropofagin, den som bär den högsta meningen med  
livet inom sig och undviker allt det onda som Freud identifierade, katekesondska. Det som  
händer är inte en sublimering av den sexuella instinkten. Det är den antropofagiska instinktens  
temperaturskala. Från att vara köttslig blir den elektiv och skapar vänskapen. Tillgiven, kärleken.  
Spekulativ, vetenskapen. Avikelse och överflyttning. Vi kommer fram till förnedring.  
Den lågstående antropofagin som samlas i katakesen, avunden, ockern, förtalet, mordet.  
Den så kallade belästa och kristianiserade folkens pest, det är mot den vi agerar. Antropofager.

Mot Anchieta som sjunger om himlens elva tusen jungfruar i Irasemas land – patriarken Joao Ramalho, 
São Paulos grundare.

Vår självständighet är ännu inte proklamerad. Typisk fras av Don Joâo VI: 
Min son, sätt denna krona på ditt huvud innan någon äventyrare gör det! Vi fördrev dynastin.  
Det är nödvändigt att fördriva Brangancas anda, Maria da Fontes lagar och snus.

Mot den sociala påklädda och förtryckande verkligheten som Freud inregistrerat – verkligheten utan 
komplex, utan galenskap, utan prostitutioner och utan fängelseskapelser i Pindoramas matriarkat.

Oswald de Andrade i Piratininga år 374 efter sväljandet Sardiniens Biskop.
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