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1 Inledning 

Jag ville skriva om kroppen och om sex, jag ville skriva om sexualitetens representation och 

gestaltning och jag hade ingen aning om hur jag skulle avgränsa mig. Så stötte jag om och om 

igen på Georgia O’Keeffes (1887-1986) omdebatterade blomsterverk. I mötet med de ab-

strakta och sanslöst vackra gestaltningarna som bilderna utgör prov på uppstod en relevans, 

ett intresse. För vad är det vi ser? ”Blommor” svarade O’Keeffe själv, ”fallosar” svarade de 

Freudianskt influerade konstkritikerna på 1920-talet, ”kvinnliga kön” svarade Judy Chicago 

50 år senare med följande ord:  

 

Let me go back to Georgia O’Keeffe and say that I believe her to be the first great female artist 

because she basis her work on the experience of a female. What that brings us to is, first of all, 

the nature of ‘cunt’ as an image. Men say “Oh, look at those paintings, they look like cunts”. 

Well, of course they look like cunts because the first struggle every female artist has is to de-

fine the nature of female because it is not accepted that a female is an active, aggressive, crea-

tive person1.  

Chicago skrev “the nature of ‘cunt’” och “to define the nature of female” (mina kursiverin-

gar); vad var det hon menade? Att prata om kroppen i stort, och fram för allt det kvinnliga 

könet, handlar om att bemöta naturen och fysiken såväl som det socialt konstruerade och 

ständigt föränderliga ”naturliga”. I mötet med O’Keeffes målningar av blommor från 1920- 

och 30-talet ställs detta på sin spets, naturen i form av blommor avporträtteras först och tolkas 

sedan genast om av omgivningen. Dessa feminint kodade blommor sågs alltså direkt som nå-

got annat och har genom åren representerat såväl manliga som kvinnliga kön. Mycket har 

sagts om denna sexualiserade tolkning, men det som intresserar mig är dubbeltydigheten i 

representationen och tolkningen. O’Keeffe själv förnekade konsekvent att målningarna hade 

några sexuella undertoner eller förlagor2. Hon har bland annat sagt: ”When you took time to 

really notice my flower you hung all your own associations with flowers on my flower and 

                                                                 
1 Judy Chicago, “Woman as Artist” (1972) i Hillary Robinson (ed.), Feminism Art Theory. An Anthology 1968-

2000, 2001, s 294-295 
2 Susan Wright, Georgia O’Keeffe. An Eternal Spirit, s 11, 65 



 4

you write about my flowers as if I think and see what you think and see of the flower – and I 

don’t”3. Ett uttalande att såväl respektera som bemöta och ifrågasätta. För oavsett vad hon 

sade finns dubbeltydigheten där. I bilden, i läsningen och i skapandet. En dubbelhet som även 

innefattar kvinnligt och manligt, feminint och maskulint, naturligt och kulturellt. En dubbelhet 

som är relevant och aktuell även långt utanför tolkningen av O’Keeffes målningar. 

1.1 Syfte och problemställning 

Mitt syfte är att kartlägga de dubbeltydigheter och den problematik som finns kring gestalt-

ningen av det kvinnliga könet. Den amerikanska konstnären Georgia O’Keeffes målningar av 

blommor från 1920- och 30-talet fungerar som exempel på en sådan dubbeltydig gestaltning. 

Utöver verken analyseras även O’Keeffes position i konstvärlden. Dubbeltydigheter och 

dubbla läsningar går som en röd tråd genom uppsatsen vilket märks i användningen av be-

grepp som feminint-maskulint, kvinnligt-manligt och naturligt-kulturellt. Jag kommer att ar-

beta med utgångspunkt i följande fråga: Hur kan de dubbeltydiga läsningar som görs av Ge-

orgia O’Keeffes verk förklaras? 

1.2 Teori och metod 

Jag utgår från ett intresse för gestaltningen av och diskursen kring det kvinnliga könet och 

använder mig av feministisk konstteori. Jag kommer även att använda mig av texter som dis-

kuterar representationen av den kvinnliga kroppen såväl som konstnärsrollen. Uppsatsen fo-

kuserar på en västerländsk konsthistoriekontext, med närmre fokus på mellankrigstidens New 

York. Skillnaderna mellan min egen samtida utgångspunkt och den moderna idéströmning 

som var aktuell under tiden som analysen avser är stora, varför valet av teoretiker och läsning 

är centralt för resultatet som ges. Eller enligt Schleiermacher i sitt utvecklande av den herme-

neutiska cirkeln; ”det dialektiska spelet mellan del och helhet gäller inte texten utan förhål-

landet mellan texten – eller ett annat kulturellt uttryck – och dess upphovsman och hans tid”4. 

Vikten av tolkning av såväl helhet som del, samt kopplingen mellan verk och upphovsman 

                                                                 
3 Britta Benke, Georgia O’Keeffe 1887-1986. Flowers in the Desert, 1995, s 38 & Charles E. Eldredge, Georgia 

O’Keeffe, 1991 s. 83 
4 Søren Kjørup, Människovetenskaperna, 1996, s. 253 
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gäller såväl konstverken i fråga och O’Keeffes konstnärskap som de texter jag använder mig 

av för att analysera desamma. O’Keeffe själv uttalade sig sällan om sin konst, men när hon 

gjorde det uttryckte hon ofta en trötthet inför kritikernas ”övertolkande” och hävdade att det 

vi ser är det hon målat. Trots att jag inte kommer att analysera O’Keeffes intentioner i en vi-

dare bemärkelse finns en relevant fråga att ställa; har jag rätt att gå vidare med tolkningar som 

hon uttryckligen opponerade sig emot? Svaret måste vara ”ja”, tolkningar existerar redan, 

varför vidare tolkningar ur nya vinklar är relevanta, eller; ”Each person, each generation, each 

culture reinterprets artwork, finding in them new significance”5. 

  

Jag gör en kulturteoretisk granskning av verken och O’Keeffes roll som konstnär. Verken 

analyseras innehållsmässigt genom att jag bemöter de dubbeltydiga läsningar som omger ver-

ken, och kontextuellt genom att jag bemöter den kontext som de målades i. Granskningen 

görs med ett genomgripande genusperspektiv ”…en teoretisk position som genererar frågor 

om hur sociokulturella makthierarkier struktureras och upprätthålls6”. Eller feministiska och 

genusvetenskapliga frågeställningar: 

 

…question the structures which make the relationship between sex (the configuration of the 

body as either ‘male’ or ‘female’) and gender (the social interactions which define the continu-

um from ‘masculinity’ to ‘femininity’) seem natural, eternal and fixed7. 

De feministiska konsthistoriker som tillsammans format min teoretiska plattform är främst 

Sherryl B. Ortner och Lynda Nead. Feministiska teorier är i stort formade utifrån de teorier 

som Sigmund Freud (1856-1939) och hans efterföljare Jacques Lacan (1901-1981) arbetade 

fram under den första halvan av 1900-talet, och då kanske fram för allt utifrån kritiken mot 

deras teorier. Den uppdelning av könen och premierandet av mannen såväl socialt och sam-

hälleligt som kroppsligt och sexuellt som de representerade har satt djupa spår i hela västvärl-

den. Detta är relevant att nämna då det utgjort grunden för vår bild av kroppen och sexuali-

teten och därmed format mycket av den moderna feministiska forskningen och teoribildning-

en. Den franska filosofen Luce Irigaray (f. 1932) är en kritiker värd att nämna i samman-

hanget. Hon har ifrågasatt faktumet att varken Freud eller Lacan kunde skriva om 

kvinnokroppen eller kvinnors sexualitet då de inte visste vad hos kvinnan som skulle mot-
                                                                 
5 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 2005, s 12 
6 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet, 2007, s 23 
7 Marsha Meskimmon, A Companion to Art Theory, 2002, s 380 
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svara penisen. Utan något motsvarande hos kvinnan blev kvinnans kön bara ett ”ingenting”, 

en brist eller en avsaknad8.  

1.3 Material och forskningsläge 

Georgia O’Keeffes framskjutna position som konstnär och den långa tid under vilken hon var 

verksam har resulterat i en enorm mängd material som rör hennes konstnärskap. Det gör det 

svårt att sålla, samtidigt som det gör det möjligt att hitta mer specifikt material. Jag har använt 

en mängd populärvetenskapliga verk om O’Keeffe och hennes konstnärskap tillhands av 

bland andra Susan Wright, Britta Benke och Charles C. Eldredge, samt en biografi; Full 

Blom. The Art and Life of Georgia O’Keeffe av Hunter Drohojowska-Philip från 2004. I öv-

rigt kan litteraturen i stort delas in efter (1) hennes psykoanalytiskt fokuserade samtid (konst-

kritiken och avantgardet) (2) feminismens genombrott i konstvärlden på 107-talet som dels 

gav en ny läsning av hennes verk, dels analyserade den patriarkala konsthistorien mer gene-

rellt, samt (3) mer nutida litteratur där O’Keeffes samtid och den feministiska konstteorin 

analyseras och sammanförs med lite perspektiv. Även litteraturen om kroppens och könets 

gestaltning är omfattande, jag har läst om såväl anatomi som gestaltning och förmedling. Jag 

har fram för allt haft glädje av Thomas Laqueur och Eve Ensler. En del av de tyngre namnen 

inom den feministiska konstvetenskapliga disciplinen har varit till stor hjälp, bland andra 

Sherryl B. Ortner och Lynda Nead som nämnts ovan, samt allmän läsning av Linda Nochlin, 

Griselda Pollock, Judy Chicago med flera. Det är fram för allt hos dem jag hämtat material för 

analysen av O’Keeffes position i konstvärlden såväl som motsatsparen och dubbelheterna 

feminint-maskulint, kvinnligt-manligt och naturligt-kulturellt. 

1.4 Begreppsdefinition: vulva, vagina eller kön? 

Innan jag går vidare behöver ett begrepp definieras. Jag har hittills skrivit ”kön” eller ”det 

kvinnliga könet”, det senare för att undvika faktumet att det tidigare har en dubbel betydelse  i 

det svenska språket som i en feministisk kontext blir minst sagt problematisk. Ett mer konkret 

ordval behövs och en avsaknad av (akademiskt användbara) ord för det kvinnliga könet blir 

snabbt tydlig. Medicinens vagina och vulva finns tills hands, vidare även engelskans cunt och 

                                                                 
8 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 2005, s 100-101 
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svenskans fitta, ord som på senare år fått upprättelse i hbtq-kretsar och feministiska samman-

hang men som ännu inte känns lämpliga att använda i akademisk text pga. ordens sexuella 

och politiska laddning. Jag väljer att fortsättningsvis använda mig av vulva, enligt Nationalen-

cyklopedin definierat som; 

 

vu´lva (latin, eg. 'livmoder'), blygd, sammanfattande benämning på de yttre könsorganen hos 

kvinnan. Till dessa räknas venusberget (mons pubis), de yttre och inre blygdläpparna, förgår-

den (vestibulum), klitoris och Bartholins körtlar. Se även könsorgan9. 

Ordet definierar alltså de yttre könsorganen till skillnad från vagina som är ett mer omfattande 

begrepp, så är även könsorgan, ”hos människor och andra djur organsystem för produktion av 

könsceller och könshormoner10”. Användningen av vulva motiveras dels med faktumet att det 

är de yttre könsorganen som kommer att diskuteras, dels med den ton som ordet slår an, vulva 

placerar sig inte alltför tydligt i en varken klinisk/anatomisk eller sexuell/politisk kategori. 

                                                                 
9  Nationalencyklopedin, “Vulva”, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/vulva, 25 november 2010 
10 Nationalencyklopedin, “Könsorgan”, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/k%C3%B6nsorgan,  

25 november 2010 
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2 Avhandling 

2.1 Närbilder 

It is only by selection, by elimination, by emphasis that we get at the real meaning of things.11 

Georgia O’Keeffe, 1922 

O’Keeffes liljor och irisar började ta plats på duken 1918 och växte under de kommande åren 

i storlek, de tilläts fylla ut hela duken, tränga nära, göra sig synliga. Hon poängterade själv att 

hon ville att de skulle sticka ut och vara kraftfullt närvarande på gallerierna. Snittblommor 

som annars porträtterades på avstånd som sköra och smäckra lyftes fram i blickfånget och 

genererade ett kraftfullt intryck12. Duken pressades och maximerades, betraktaren kom nära 

motivet, riktigt nära. När bilderna zoomas in på det viset försvinner allt annat ur fokus, vi ser 

bara motivet i fråga, resultatet blir en total frånvaro av kontext. När blommorna ses på nära 

håll försvinner miljö och positioner utanför motivet. Denna inzoomning var banbrytande för 

sin tid och hörde samman med utvecklingen av fotokonsten. O’Keeffe levde tätt samman med 

två av dåtidens mest framgångsrika fotografer, Paul Strand och Alfred Stieglitz. Dessa tre 

sägs ofta ha påverkat varandras sätt att arbeta med format och perspektiv. En viktig skillnad 

återstod mellan konstformerna; ”Photographs reproduce every detail. O’Keeffe would elimi-

nate it13”. Hon valde ut vissa delar hos blomman, förstorade upp dem och placerade dem i 

blickfånget. 

Vid en kroppslig och sexuell läsning av verken ger inzoomningen en gestaltning av en vulva 

fri från dess kontext och positioner. Betraktaren ser en färgstark målerisk gestaltning av en 

vulva fri från kropp, omgivning och blick. Inga frågor behöver ställas om klass, etnicitet, tid 

eller aktörsskap i själva bilden. Bilden är vad den är, motivet är där det är, men i all sin dub-

beltydighet och med alla sina trotsiga påståenden om vad det är betraktaren faktiskt ser. I ka-

pitlets inledande citat säger O’Keeffe att vi genom att komma nära kan ”get att the real mea-

                                                                 
11 Britta Benke, Georgia O’Keeffe 1887-1986. Flowers in the Desert, 1995, s 38 
12 Susan Wright, Georgia O’Keeffe. An Eternal Spirit, s 66 
13 Elizabeth Hutton Turner, Abstractions, 2010, s 72 
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ning of things”. Vad var det hon syftade på? Vad såg hon och vad ser jag? När det är dubbel-

tydigheter vi letar efter blir hennes påstående om den egentliga meningen extra intresseväck-

ande. En dubbeltydig läsning och sökandet efter en enskild sanning står emot varandra. Jag 

har valt att titta närmre på sex målningar av O’Keeffe föreställande blommor, målade mellan 

1918 och 1936. Det är ett ganska stort avstånd i tid under vilken hennes konstnärskap utveck-

lades mycket vid sidan av det närgångna gestaltandet av blommor. Trots avståndet i tid har 

dessa verk mycket gemensamt i sitt val av motiv, sin gestaltning och sin form. Vilket får mig 

att undra över framhärdandet av motiven; vad var det hon ville gestalta om och om igen?  

2.1.1 Vad syns i bilderna? 

I sökningar på O’Keeffes verk är det ofta målningarna av hennes irisar som nämns först. Irisar 

gick bara att få tag på under ett par vårveckor i New York på 1920- och 1930-talet, då stängde 

O’Keeffe in sig i sin ateljé för att måla tills blommorna vissnade. De två verk jag valt ut, 

Black Iris III (se bild 3) från 1926 och Black Iris II (se bild 4) från 1936 är målade med tio års 

mellanrum, ett stort avstånd i tid med tanke på likheten dem emellan. I bilderna ser vi toner av 

vitt, grått, svart, rosa och aubergine. Den senare målningen är långt ljusare i nyanserna än den 

tidigare. Blommorna fyller ut ramen helt, i centrum finns en hålighet, en svart mitt omgiven 

av stora blomblad. Det är kraftfulla målningar, svåra att se som något annat än vulvor, såväl 

som vaginor om vi går tillbaka till begreppsdefinitionen. Jag ser blomblad och irisens cent-

rum, men fram för allt veck, skiftningar, hud och öppningar. Jag ser ett mörker i den där hå-

ligheten, ett mörker som får mig att undra om det är ett ingenting eller ett allt, en inbjudan 

eller ett avvisande som porträtteras. De är i min mening erotiska, närapå vulgära i sin sexuali-

serade kroppsliga form, och samtidigt vackra på ett klassiskt måleriskt vis.  

Blue Flower (se bild 5) och Jack-in-the-Pulpit (se bild 6) från 1918 respektive 1930 har även 

de många år mellan sig. Även de liknar varandra i val av färgskala men har fram för allt valts 

ut och placerats bredvid varandra på grund av den form som direkt hamnar i blickfånget. Där 

Black Iris II och III kretsar kring ett mörker eller en hålighet ser vi här det motsatta i form av 

närmast lysande extroverta former. När de togs emot i konstvärlden på 1920-talet tolkades 

formen genast in som en fallos, själv ser jag snarare formen av en klitoris. Under den här pe-

rioden, när Freuds teorier fick stort genomslag runt om i västvärlden, var klitorisen fortfa-

rande något som förbryllade vetenskapen; man har om och om igen frågat sig hur det kan 

komma sig att kvinnan har ett organ vars enda kända syfte är sexuell njutning, något mannen 
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saknar14. I kombination med bilden av kvinnan som sexuellt passiv kan det inte påstås att kli-

torisen lyftes fram i ljuset. Att O’Keeffe (eventuellt) valde att sätta den i fokus för sina mål-

ningar ger upphov till både en och två funderingar kring vad hon såg, ville visa och vad vi ser 

idag. 

I ett försök att komma ifrån de sexuella associationer som omgav hennes konstnärskap gick 

O’Keeffe från 1924 och framåt mot en mer realistisk gestaltning av blommor än hon tidigare 

gjort. Samtidigt klev hon fysiskt än närmre blommorna genom att zooma in ytterligare, vilket 

ironiskt nog kan sägas ha ökat på abstraktionsnivån och därmed antalet potentiella tolkningar. 

O’Keeffe målade under 1924 Corn No. 2 och Corn Dark (se bild 7) som båda har en mycket 

speciell form. Målningarna är långsmala på höjden, visandes blad i olika gröna nyanser mot 

en röd och gul bakgrund. Bildernas centrum utgörs av rosformade täta blad som vecklar ut 

sig, breddar sig och växer i lager på lager. Samma veckade form och intensiva lager på lager 

återfinner vi i Red Canna (se bild 8) från 1925/28, en intensiv målning i röda, gula och lila 

toner som skiljer sig från många av O’Keeffes övriga verk på två sätt. Dels är det ljuset och de 

röda färgvalen, målningen har en lyster som får blombladen att likna flammor, ett kraftfullt 

uttryck jag inte sett i andra målningar av henne. Ett ljus och en lyster som i blomtolkningen 

kan symbolisera solljus, men hos vulvan och kroppen såväl energi som passion och livfullhet. 

Dels är det närheten, inzoomningen mot blommans absoluta mitt är här än mer extrem, med 

ett totalt försakande av bakgrund och kontext som resultat. Målningen ger kraftfulla associat-

ioner till vulvor, kanske fram för allt på grund av traditionen att sammankoppla varma jord-

nära färger med kropp och hud. 

2.1.2 Veck, ljus och alternativa tolkningar 

Det som främst fångar mitt intresse hos de sex målningarna är vecken och ljuset. Vecken och 

skiftningarna – blomblad eller hud beroende på läsning – är närvarande, fysiskt, rörligt. De 

finns med i alla målningarna och påminner hela tiden lika mycket om såväl naturens och 

blommornas form som kroppens och vulvans. Ljuset, eller i irisarnas fall mörkret, är det som 

jag tror gör målningarna till den drabbande upplevelse de utgör. Det möter betraktaren, suger 

in och stöter bort, välkomnar och avvisar. Målningarna får en styrka i ljuset och ett djup i 

mörkret som tillför en dimension svår att beskriva. Klart är i alla fall att det som rent konkret 

                                                                 
14 Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, 1992, s 3, 10 
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utgör blommans centrum samtidigt så tydligt kan utgöra vulvans. Formen och dess funktion är 

helt öppen för tolkning.  

1926 skrev konstnären Charles Demuth att han tyckte att O’Keeffes verk var det mest spän-

nande som hänt i konstvärlden det året. Han lovprisade hennes användande av färg och för-

mågan att låta färgen vara just färg. Men han avslutade med att utmana betraktaren till att 

verkligen fundera över målningarnas betydelse, dock utan att lägga någon värdering i formu-

leringen15. I New Yorks konstkretsar under 1920-talet skrev Marsden Hartley ”With Georgia 

O’Keeffe one sees the world of a woman turned inside out”, Paul Rosenfeld skrev att ”[the] 

essence of very womanhood permeates her pictures” och Herbert Seligman skrev ”all things 

and shapes [are] related to the body, to its identity”16. Anne Middleton Wagner konstaterar 

”Never mind O’Keeffes own sexuality – or her feminism (..) O’Keeffes art, we might say, 

offers them a site in representation for the enthusiastic avowal of the sexualized scripts that 

direct their understanding of male and female identity17”. Susan Wright skriver att det är 

skönheten i O’Keeffes verk som ligger till grund för kopplingen till det feminina och att 

O’Keeffe ville förmedla en närhet till naturen. Hon skriver att målningarna blev ”symbols of 

life” tack vare O’Keeffes förmåga att visa något som tidigare inte visats, dessutom på ett så 

storslaget vis. Hon poängterar vidare att ”Flowers are the sexual organs of plants and their 

forms reflect reproductive patterns established deep in biological history, the necessary mech-

anisms for the coming together of two individuals to create a new organism”18. Hunter 

Drohojowska-Philip skriver rakt ut i sin biografi över O’Keeffe att de första åren paret 

O’Keeffe-Stieglitz levde ihop kännetecknades av passion, och skriver att hennes målningar 

från de åren ”were rendered as swelling, pulsing, vibrating and flowing colors19”. Alyce Ma-

hon gör i översiktsverket Eroticism & Art en tolkning av O’Keeffes verk som stämmer ganska 

väl överens med den som jag har gjort. Hon skriver att målningarna må vara vackra i egen-

skap av gestaltningar av blommor, men att de har ”a latent erotic dimension”. Hon jämför 

blombladen och färgerna med det kvinnliga könsorganet och framhåller målningarnas storlek 

och närheten till motiven som ytterligare ett argument för att det är en kroppslig gestaltning vi 
                                                                 
15 Elizabeth Hutton Turner, Abstractions, 2010, s 72 
16 Charles E. Eldredge, Georgia O’Keeffe, 1991, s. 79 
17 Anne Middleton Wagner, Three Artists (Three Women). Modernism and the Art of Hesse, Krasner, and 

O’Keeffe, 1996, s 44 

18 Susan Wright, Georgia O’Keeffe. An Eternal Spirit, s 61-62 
19 Hunter Drohojowska-Philip, Full Bloom. The Art and Life of Georgia O’Keeffe, 2004, s 164 
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ser20. Det tycks mig närmast omöjligt att hitta läsningar av verken som inte går i sexuella ter-

mer och det skiljer inte nämnvärt över tid. Det enda som skiljer är hur den sexuella läsningen 

görs, vad som är aktuellt och korrekt i respektive tid. Trots motståndet från O’Keeffes sida har 

hennes blommor tolkats som såväl Freudianska fallosar, feministiskt definierade ”cunts” och 

mer allmänt sedda vaginor eller vulvor.  

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, debatterades det i feministiska kretsar 

intensivt kring huruvida det finns en ”feminin sensibilitet” och/eller subjekt som kan kallas 

”feminina” eller inte. De som ansåg att det gjorde det användes sig bland annat av O’Keeffes 

verk som argument för sin tes, av Barbara Rose kallade ”voluptuous flowers”21. O’Keeffe 

själv, hon målade sina uppförstorade närbilder av blommor av olika slag och sade 1924: 

A flower is relatively small. Everyone has many associations with a flower, the idea of flowers 

(..) Still, in a way, nobody sees a flower (..) So I said to myself, I’ll paint what I see, what the 

flower is to me, but I’ll paint it big and they will be surprised into taking time to look at it, I 

will make even busy New Yorkers take time to see what I see of flowers.22  

Och ser, det gör vi. Frågan är vad det är vi ser, vad som var hennes intention och om det över 

huvud taget spelar någon roll. Rum för många olika tolkningar finns och här är det faktumet 

att vi ser olika som är i fokus, faktumet att vi ser dubbeltydigheter. 

2.2 Representationen av det kvinnliga könet 

Who really sees vaginas?23  

 

Eve Ensler ställer sig frågan i sin enormt uppmärksammade föreställning The Vagina Mono-

louges som hon framfört världen över sedan mitten av 1990-talet. Jag läser frågan om och om 

igen och funderar över dess betydelse; privat, politiskt och konstnärligt. Syns det kvinnliga 

könet i konst- och samhällsliv? Är det något vi vill och eftersträvar, eller syftar Ensler snarare 

på se som i att synliggöra, prata och fylla i kunskapsglapp som kommer med osynliggörande? 
                                                                 
20 Alyce Mahon, Eroticism & Art, 2007, s 146 
21 Barbara Rose, “Vaginal Iconology” (1974) i Hillary Robinson (ed.), Feminism Art Theory. An Anthology 

1968-2000, 2001, s 576 
22 Britta Benke, Georgia O’Keeffe 1887-1986. Flowers in the Desert, 1995, s. 31 
23 Eve Ensler, The Vagina Monologues, 2001, s 44 
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Och när vulvan syns, när vi visar upp den; förställer vi den då alltid till något annat? Tolkar 

om, gör om, förskönar. Vad är det egentligen vi visar, vad är det vi ser och vad vill vi ens se? 

Gloria Steinem skriver i förordet till en nytryckning av The Vagina Monologues att hon hop-

pas att läsningen ska bidra med ”alternatives to the old patriarchal dualism of femi-

nine/masculine, body/mind, and sexual/spiritual that is rooted in the division of our physical 

selves into ’the part we talk about’ and ‘the part we don’t’”24. Hon vill med andra ord att vi 

bryter med den tystnad som råder kring våra kön, våra vulvor. I den kontexten är konsten som 

uttrycksmedel intressant och relevant; genom bildkonsten finns möjligheten att visa på det vi 

inte pratar om. När jag väljer att tolka O’Keeffes målningar av blommor som vulvor, utgör 

hon en komponent i den konsthistoriska tradition av kroppslig gestaltning som just gjort om 

och förskönat men också visat upp vulvor. Jag hävdar, för att följa Steinems uttalande, att det 

O’Keeffe visar är det vi inte pratar om. Men hon gör det inte i direkta, om man så vill realist-

iska, termer utan i form av blommor. I en naturform som traditionellt sammankopplats med 

just vuvlvan. I O’Keeffes bilder bäddas vulvan in och förskönas, den formuleras om i en al-

ternativ gestaltning. Blir den då ändå något vi inte ser eller pratar om? För att den inte visas 

upp så som den naturtroget ser ut? Eller får den ta plats i det offentliga rummet, får den synas 

just för att den formuleras om till en mer socialt accepterad form? Och vidare; vad kan bli 

resultatet om den inte syns, varken i realistiska eller alternativa gestaltningar? Joanna Frueh 

skriver i Feminism 1989 om Hannah Wilkes konst där hon för ett resonemang om osynliggö-

randet av vulvan med fokus på bristen på kvinnligt aktörsskap när kvinnokroppen gestaltas i 

konsten. Hon skriver ”A male-dominant culture has made the vagina unseen, invisible, un-

sightly. Western art has mostly denied and obscured women’s genitals”25. Barbara Rose pub-

licerade 1974 artikeln Vaginal Iconology i New York Magazine, i vilken hon resonerade kring 

vikten av synliggörande, hon skrev: 

 

This category of womens art is profoundly radical in that it attacks the basis of male supremacy 

from the point of view of depth psychology. At issue is the horror of womens genitals as mys-

terious, hidden, unknown, and ergo threatening (..) By depicting female genitals, women artists 

                                                                 
24 Gloria Steinem i Eve Ensler, The Vagina Monologues, 2001, s xvi 
25 Joanna Frueh, “Feminism” (1989) i Hillary Robinson (ed.), Feminism Art Theory. An Anthology 1968-2000, 

2001, s 579-582. 
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attack one of the most fundamental ideas of male supremacy – that a penis, because it is visi-

ble, is superior26.   

Här är synliggörandet alltså starkt politiskt och samhällsrelevant. För att återgå till Ensler och 

Steinem kanske det helt enkelt är synliggörande i en retorisk och kunskapsmässig funktion 

som är intressant och relevant. Roses citat är också intressant för att det säger något om det 

manliga könet. Det kan sägas vara synligt (1) för att män kulturellt har ett större samhälleligt 

utrymme än kvinnor och (2) för att den manliga penisen rent fysiskt/biologiskt finns utanpå 

kroppen på ett sätt som inte motsvaras hos vulvan. En fysisk skillnad som satt djupa sociala 

spår tack vare Freuds uppfattning om det kvinnliga könet som ett ”ingenting” och därmed 

kvinnan som sexuellt passiv och outvecklad.  

2.2.1 Den historiskt formulerade kroppen 

Kroppen, såväl i sin helhet som delar av den, är laddad med värden och symbolik. Sociala 

konventioner och konstruktioner omger kroppen och vulvan, dess sociala status och funktion 

är tids- och kontextbunden. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan den socialt konstru-

erade kroppen och den faktiskt anatomiska, båda två är intressanta för analysen av O’Keeffes 

blommor men den förstnämnda ligger i fokus. Kroppen kan och behöver synliggöras på ett 

flertal sätt, såväl konstnärligt som vetenskapligt. Historikern Thomas Laqueur skriver om dess 

historia och formulerar hur synen på den manliga och kvinnliga kroppen förändrades kraftigt 

vid sekelskiftet 1800. Skiftet utgjordes av övergången från idén om mannen och kvinnan som 

i grunden lika (med kvinnan som en ofullständig version av mannen), till uppdelningen mel-

lan mannen och kvinnan grundat i deras olikheter27. Det senare synsättet har dels genererat en 

social positionering mellan könen, dels ett kunskapslyft kring kvinnokroppen. Med andra ord; 

för att kunna positionera kvinnan som ”den andre” behövde man veta allt om henne, så även 

om hennes kön och reproduktionsorgan. Thomas Laqueur skriver ”Biology – the stable, ahis-

torical, sexed body – is understood to be the epistemic foundation for prescriptive claims 

about the social order”28. En utveckling som under årens lopp motiverat social åtskillnad mel-

                                                                 
26 Barbara Rose, “Vaginal Iconology” (1974) i Hillary Robinson (ed.), Feminism Art Theory. An Anthology 

1968-2000, 2001, s 576 
27 Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, 1992, s 5 
28 Ibid., s 6 
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lan könen är alltså samma utveckling som resulterat i ett vetenskapligt synliggörande av kvin-

nokroppen.  

Att prata om den nakna kroppen i en konsthistorisk kontext inbegriper att bemöta begrepp 

som pornografi, exploatering, prostitution och makt såväl som erotik och sensualism. Det är 

ingenting jag fokuserar vidare på i en den här texten, men ett visst behov av positionering 

finns ändå och jag väljer att följa Lynda Nead som 1990 publicerade artikeln The Female 

Nude. Pornography, Art and Sexuality29. I artikeln definierar hon den historiskt etablerade 

åtskillnaden mellan konst och porr, där konsten rättfärdigar nakenhet genom att referera till 

högre värden som finkultur och moral, samtidigt som porren blir dess motsats och därmed låg, 

ful och omoralisk. Nead poängterar att begreppen snarare är ”two terms within a greater signi-

fying system that is continually being redefined and that includes other categories, such as 

obscenity, the erotic, and the sensual”30. Hon skriver att den kvinnliga nakenheten i konst-

sammanhang befinner sig såväl i mitten som i marginalen av finkulturen31, och vi har därmed 

ytterligare en polaritet att ta i anspråk 

2.2.2 Dubbeltydigheter och andra konstnärskap 

Vi har hittills sett dubbeltydigheter på ett flertal plan, där den huvudsakliga rör vad det är vi 

ser. Är det en blomma eller är det en vulva? Spelar det någon roll? Jag har valt den, eventuellt 

socialt konstruerade, sexualiserade läsningen och ser vulvor i O’Keeffes bilder. Dubbelheten 

finns vidare inte bara i ”blomma eller kön?” utan även i ”vulva eller fallos?”. Vilket leder oss 

in till ”kvinnligt eller manligt?” i såväl konstnärskapet som sådant som i gestaltningen. I 

själva konstverken är dubbeltydigheterna många. Inzoomningen gör att vi bara ser motivet 

och eliminerar all övrig kontext i bilden. Samtidigt blir de blommor som traditionellt gestal-

tats som sköra plötsligt kraftfulla, och vi kommer nära vulvan, denna dolda del av den annars 

så flitigt avporträtterade kvinnokroppen. Målningarnas veck kan tolkas som blomblad eller 

hud. Dess mörka centrum som blommans mitt eller vulvans öppningar, inbjudande eller avvi-

sande. Dess extroverta form som pistill eller klitoris, alternativt fallos. Dess ljus som solljus 

eller passion och livfullhet. 
                                                                 
29 Som följdes av boken: Lynda Nead, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, London: Routledge, 

1992 
30 Lynda Nead, The Female Nude: Pornography, Art and Sexuality, 1990, s 325 
31 Ibid. 
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Under de år som O’Keeffe målade blomstermålningarna kan två skeenden sägas ha pågått 

samtidigt. Det ena var etableringen av Freuds teorier och därmed en etablering av en syn på 

människan, fram för allt kvinnan, som sexuellt hämmad. Det andra var det kulturella svaret på 

detsamma, i konsten tog dadan och surrealismen form vars syfte var en uppluckring av gamla 

strukturer och hierarkier, inklusive ett bemötande av de sexuella hämningarna32. Det största 

skiftet som skett sedan två av den moderna erotiska konstens största verk målades; Édouard 

Manets Olympia (1863) och Gustave Courbets Le Origin du Monde (1866)33, är förmodligen 

att den vita manliga blicken utmanats om sitt tolkningsföreträde. Annie Sprinkle (f. 1954), 

som bland annat bjudit in folk att titta på hennes vulva på scen, har arbetat mycket med av-

mystifierandet av kvinnokroppen och vulvan34. I det arbetet möter hon betraktarens blick, 

konstnärskapet ligger kvar hos henne själv och kvinnan som motiv är därmed inte längre pas-

siviserad. Hon följer en tradition av feministisk performancekonst, etablerad på 1970-talet, 

inom vilken det kvinnliga könet visats upp i många olika realistiska gestaltningar. Ambitionen 

var då i hög grad politisk och handlade om ett synliggörande av verklighet framför fiktion och 

förskönande35. Under 1990-talet visade Marlene Dumas (f. 1953) och Tracey Emin (f. 1963) 

upp kvinnliga kroppar och sex i termer av såväl njutning och åtrå som smärta. Vidare har 

konstnärer som Miriam Schapiro (f. 1923), Judy Chicago (f. 1939), Hannah Wilke (1940-

1993) och många fler arbetet med gestaltningen av det kvinnliga könet.  

2.3 Den könskodade konstnärsrollen  

Lynda Nead skrev 1990 om hur konstnärlig produktion traditionellt setts som något exklusivt 

manligt, om hur konstnären är en man vars sexualitet kanaliseras genom penseln, att han når 

tillfredsställelse genom att måla. En bild som hör tätt samman med idén om det konstnärliga 

manliga geniet36. Hon skriver vidare att ”the practice of applying paint to canvas has been 

charged with sexual connotations. Light caresses form, shapes become voluptuous, color is 

                                                                 
32 Alyce Mahon, Eroticism & Art, 2007, s 99-103 
33 Ibid. s 20-21 
34 Sally O’Reilly, The Body in Contemporary Art, 2009, s 22-23 
35 Ibid., s 13-14 
36 Linda Nochlin, “Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?” (1971) i Anna Lena Lindberg 

(red), Konst, kön och blick. Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 1995, s 33-34 
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sensuous, and the paint itself is luxuriously physical”37. Det svåra för, och det intressanta i, 

O’Keeffes konstnärskap är med det sagt inte faktumet att hon var kvinna eller att hon gestal-

tade objekt som tolkades i sexuella termer; utan kombinationen av de två. Det var i 1920-

talets amerikanska konstliv upprörande att hon gestaltade motiv som tolkades i sexuella ter-

mer och det var framför allt upprörande att hon i sin roll som konstnär gjorde anspråk på en 

manlig och sexualiserad position i samhället; nämligen den som konstnär.  Nead skriver vi-

dare: 

Surface texture is thus charged with significance; the marks on the canvas are essential traces 

of human agency, evidence of art, and also signs of sexual virility, a kind of masculine identity. 

These phallic and sexual metaphors take on an astonishing resonance when the painting is of a 

female nude (..) Within the discourse of art history, sex is written into descriptions of paint, 

surface and form38. 

 

Målandet som praktik, och dess resultat motivet, är alltså sexuellt laddade. Traditionellt av 

män. De inzoomade närbilderna O’Keeffe målade gör att vi kan möta motivet i sig självt, utan 

att bemöta en övrig kontext eller position i bilden. Det ger en situation där konstnärens kon-

text och position istället blir både intressant och relevant att titta närmre på. Fram för allt här 

där det rör sig om en gestaltning av det kvinnliga könet av en kvinnlig konstnär, i en manligt 

formulerad – enligt Nead sexualiserad – konstkontext. I detta ligger flera faktorer som är in-

tressanta att ta i beaktande, däribland det kvinnliga och manliga skapandet och dess konstnär-

liga utrymmen.  

2.3.1 Natur – kultur, kvinnligt – manligt  

1972 skrev Sherry B. Ortner Is Female to Male as Nature is to Culture? i vilken hon diskute-

rar hur det är möjligt att samhällen i olika geografiska, historiska och sociala kontexter alla 

blir och är patriarkat (med ett fåtal undantag som, enligt Ortner, enbart på ytan styrs av kvin-

nor). Vad har dessa samhällen gemensamt? Ortners svar, efter att ha tittat på kultur, symbolik 

och sociala regler, är synen på kvinnan som närmre naturen och mannen som närmre kulturen. 

Naturen värderas följaktligen lågt och kulturen högt, och det hierarkiska förhållandet grundar 

sig på faktumet att kulturen ”socialiserar” naturen. Ortner skriver vidare:  

                                                                 
37 Lynda Nead, The Female Nude: Pornography, Art and Sexuality, 1990, s 333 
38 Ibid. 
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It all begins of course with the body, and the natural procreative functions specific to women 

alone (..) Her body and its functions put her in social roles that are in turn considered to be at a 

lower order of culture (..)39.  

 

En anledning till detta, skriver hon, kan vara biologisk determinism; att det finns något gene-

tiskt nedärvt hos mannen som gör honom till det naturligt dominanta könet och att ”något” 

därmed saknas hos kvinnan40. Ett argument som fastställts av Freud i resonemanget om penis-

avund. När en manlig kropp gestaltas separeras den från det kvinnliga och är just manlig, 

uppdelningen mellan natur och kultur upprätthålls och manskroppen vidhåller fortsatt hög 

status till skillnad från kvinnokroppen. Detta måste självklart ha påverkat O’Keeffe såväl pri-

vat som konstnärligt. Att besitta och gestalta en kvinnokropp som ständigt värderas lägre än 

den manliga skapar troligtvis såväl osynliggörande som frustration och envishet i att komma 

vidare. Whitney Chadwick skriver ” she struggled against a cultural identification of the fe-

male with the biological nature of the body which has long been used to assign woman a neg-

ative role in the production of culture”41, och vidare: 

 

Identifying woman with nature, and imaging femininity in its instinctive, enigmatic, sexual and 

destructive aspects places women artists from Georgia O’Keeffe and Emily Carr to Frida 

Kahlo and Leonor Fini in an impossible double-bind in which femininity and art become self-

canceling phrases42(..) O’Keeffe was forced to watch her work constantly appropriated to and 

ideology of sexual difference (..) women were ‘intuitive’ and ‘expressive’, dominated by their  

feelings and their biological roles43.  

 

Med grund i Simone de Beauvoirs resonemang om kvinnans beroendeförhållande till sin egen 

kropp och dess reproduktionsorgan skrev Ortner vidare att faktumet att kvinnan är ansvarig 

för reproducerandet av mänskligt liv gör att mannen, som saknar dessa naturliga funktioner, 

måste (eller har möjlighet att) få utlopp för sin kraft och kreativitet på annat håll. Detta ger 

enligt henne en situation där, och här behövs originaltexten, ”he creates relatively lasting, 

eternal, transcendent objects, while the woman creates only perishables – human beings” och 
                                                                 
39 Sherry B. Ortner, Is Female to Men as Nature is to Culture?, 1972, s 11-12 
40 Ibid., s 9 
41 Whitney Chadwich, Women, Art and Society, 2007, s 307 
42 Ibid., s 279 
43 Ibid., s306 
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vidare att män därmed är “the ’natural’ proprietors of religion, ritual, politics, and other 

realms of cultural thought and action”44. 

2.3.2 O’Keeffes roll och position 

O’Keeffe omnämns ofta som ”den största kvinnliga amerikanska konstnären” genom alla ti-

der, hon har haft ett enormt inflytande och var verksam under större delen av 1900-talet. Hon 

slet som många andra med just den kvinnliga delen av ovan nämnda epitet och sade själv 

”The men liked to put me down as the best woman painter. I think I’m one of the best pain-

ters”45. Hon funderade mycket på hur hon kunde positionera sig mot ”the men” och konstate-

rade under 1920-talet att hennes konst aldrig kunde vara likadan som deras, valde att bli stärkt 

av det och accepterade därmed en åtskillnad mellan ”manlig” och ”kvinnlig” konst. Därmed 

inte sagt att den nödvändigtvis behövde vara ”maskulin” eller ”feminin”, men hennes verk 

tolkades som sagt ofta i feminina termer. Eller med Chicagos inledande ord; ”…the first 

struggle every female artist has is to define the nature of female because it is not accepted that 

a female is an active, aggressive, creative person”. O’Keeffes roll som konstnär växte fram 

parallellt med förhållandet till galleristen och fotografen Alfred Stieglitz som representerade 

henne i konstvärlden, ett förhållande som satt omfattande spår i historieskrivningen om 

henne46. Stieglitz hade länge ett svåröverträffat tolkningsföreträde vad gällde O’Keeffes 

konstnärskap, han blev närmast ett intellektuellt filter till berättelsen om hennes produktion. 

Han sökte efter ”a woman in art – as a pure, essential feminine version”, fann O’Keeffe och 

marknadsförde henne som ”the woman”47. Genom att presentera henne som en ”feminin” 

konstnär legitimerade han en manlig närvaro, ett maskulint alternativ48 eller med andra ord; 

ytterligare en dubbelhet fastställdes. Belinda Rathbone skriver under rubriken Like nature 

itself att Stieglitz ”…harbored his own idealized vision of the feminine. He was forever dedi-

cated to the notion that women was in closer touch with nature than man, that through the 

                                                                 
44 Sherry B. Ortner, Is Female to Men as Nature is to Culture?, 1972, s 14, 18 
45 Whitney Chadwick, Women, Art and Society, 2007, s. 303 
46 Elizabeth Hutton Turner, Abstractions, 2010, s 66 
47 Kathleen Pyne, Modernism and the Feminine Voice. O’Keeffe and the Women of the Stieglitz Circle,  2008, s. 

xxxiii 
48 Whitney Chadwick, Women, Art and Society, 2007, s. 306 
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workings of her body she had an implicit understanding of nature’s mysteries”49. För att den 

kulturellt fostrade och skapande mannen skulle kunna nå det fria skapandet behövdes med 

andra ord kvinnans närhet till naturen. Stieglitz bidrog även till bilden av henne som en sexu-

ell person genom de avklädda fotografier han tog av henne och ställde ut under tidigt 1920-tal 

när O’Keeffe precis anlänt till New York. Stieglitz ska ha sagt; ”When I make a photograph, I 

make love50”. De fotografierna hade stor inverkan på mottagandet av hennes blomstermål-

ningar som visades först åren därefter51. Den sexuella profilen följde O’Keeffe under resten av 

hennes konstnärskap. Detta var under en tid då Freuds teorier slagit ner som en bomb i New 

Yorks konstkretsar, Kathleen Pyne skriver; “To be a modernist in Greenwich Village and in 

the Stieglitz circle meant not simply to be in touch with this erotic life of the unconscious but 

also to “bare” one’s essential self willingly to the world, displaying the signs of this life force 

in the visual energies of the work of art”52. Jaget tog med andra ord plats i konsten och konst-

nären själv kopplades tätt samman med verken. O’Keeffes sexualiserade och feminiserade 

profil i konstvärlden fanns alltså hela tiden med i läsningen av hennes verk, trots hennes ihär-

diga uttalanden om att så inte borde varit fallet.  

 

Det är ett kraftigt uttalande Ortner gör när hon säger att kvinnan hör samman med naturen, 

men det kan vara en del i svaret på frågan om varför kvinnlig produktivitet och kreativitet 

alltid tycks värderas lägre än manlig. Kraftigt till trots hjälper det i arbetet med att förstå de 

otaliga frågor O’Keeffe fick om varför hon valde att inte skaffa några barn och om hur avig 

det gjorde henne i andras ögon. Att skaffa barn hade varit hennes ”naturliga” kreativa output, 

istället valde hon livet med Stieglitz, en man som inte ville ha fler barn men erbjöd ekono-

misk trygghet och möjligheten för O’Keeffe att fortsätta måla. Vilket hon gjorde fram till 

1980-talet, decennier efter hans död 1946, självförsörjande sedan sent 1920-tal.  

 

 

                                                                 
49 Belinda Rathbone, Georgia O’Keeffe & Alfred Stieglitz. Two Lives. A Conversations in Paintings and Photo-

graphs, 1992, s 50 
50 Hunter Drohojowska-Philip, Full Bloom. The Art and Life of Georgia O’Keeffe, 2004, s 162 
51 Susan Wright, Georgia O’Keeffe. An Eternal Spirit, s 23, 28 
52 Kathleen Pyne, Modernism and the Feminine Voice. O’Keeffe and the Women of the Stieglitz Circle, 2008, s. 

xxix 
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3 Avslutning 

3.1 Slutdiskussion: Varför dubbeltydiga läsningar? 

Ibland känns det troligare att jag skulle ha hittat O’Keeffe via läsningen om sex, vulvor, krop-

par och nakenhet än att jag bara skulle ha tyckt om hennes målningar och därför valt att un-

dersöka hennes konstnärskap närmre. Hon känns ibland lite ”för bra för att vara sann”, såväl 

som ett uns problematisk. Hennes namn och verk dyker ständigt upp i förbifarten i läsningen, 

som exempel på gestaltning av vulvor eller som exempel på erotisk laddning skapad av en 

kvinnlig modernistisk konstnär. Jag skrattar till varje gång det sker och funderar över om jag 

kan använda de små styckena och kommentarerna i min text. Svaret är ofta nej, men en känsla 

av bekräftan i ämnesvalet hänger kvar, såväl som en avighet mot att den sexuella läsning 

O’Keeffe motsatte sig så resolut, idag tas för självklar. Med det sagt kan jag inte låta bli att 

återge följande delar ur Patti Smiths Just Kids, skildringen av hennes och Robert Mapplethor-

pes 1960- och 70-tal i New York. Mapplethorpe ägnade hela sitt konstnärskap åt att under-

söka kroppar och sexualitet och fotograferade bland annat snittblommor under många år. 

Smith skriver att han 1978 hade producerat ”classical portraits, uniquely sexual flowers, and 

had pushed pornography into the realm of art53”. Blommorna var för Mapplethorpe estetiskt 

vackra men också självklart sexualiserade. Hon skriver vidare att de tillsammans i början av 

1970-talet, när Mapplethorpe stod och vägde mot fotografiet som konstform framför installat-

ion och collage, av en vän blev visade Metropolitan Museum of Arts samlingar av fotografi. 

Hon skriver; ”John saved the most breathtaking images for last. One by one, he shared photo-

graphs forbidden to the public, including Stieglitz’s exquisite nudes of Georgia O’Keeffe54”. 

Hon klargör att det var Stieglitz bilder av O’Keeffe som fick Mapplethorpe att börja fotogra-

fera på allvar. Var han fann inspiration till sina många gestaltningar av snittblommor kan vi 

bara gissa. 

                                                                 
53 Patti Smith, Just Kids, 2010, s 252 
54 Ibid, s 190.  
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I ett sådant här arbete är det alltid intressanta trådar som behöver lämnas på grund av plats-

brist, jag vill här nämna ett par av de områden som det hade varit givande att arbeta vidare 

med om möjlighet funnits. Det första är relationen mellan det naturliga och det kulturellt 

skapade. För vad sker när dessa möts? När det skapade objektet (konstverket) gestaltar ett 

naturligt objekt (blomman)? Och när detta naturliga i sin tur kan tolkas dubbeltydigt som en 

blomma och/eller en vulva? Resonemanget skulle kunna vidgas med hjälp av konsthistoriens 

naturalism-begrepp eller ett utvidgat resonemang om kvinnans och reproduktionens relation 

till naturen och det naturliga, såväl som blommans sexuella funktioner. O’Keeffe valde om 

och om igen att måla natur, blommor och skelett, först som ung, senare vid Stieglitzssläktens 

gård vid Lake George och slutligen på sin egen ranch i New Mexico. Var det för att position-

era sig som kvinna, ”närmre naturen”? Porträtterade hon naturen och dess former i dubbel 

bemärkelse, som gestaltningar av blomman och av kvinnan? Kunde hon i det skapa sig ett 

eget uttryck fritt från konkurrens från ”the men”? Eller hittade hon helt enkelt sitt medium i 

växtriket? En annan aspekt att utveckla vidare är den dualistiska eller binära uppdelning och 

anspänning som ofta återkommer i västerländsk konsthistoria, något som skulle kunna utgöra 

en intressant utveckling av min utgångspunkt i dubbeltydigheter. Hilary Robinson skriver:  

 

It is widely understood that western art (Euro-centric) culture is predicated upon a value system 

of binary oppositions: male-female; rational-emotional; mind-body; culture-nature; light-dark; 

masculine-feminine; and so on. Binary positions have been mapped onto each other, leading to 

ever-increasing polarity, with the male/rational/mind/culture axis claiming supremacy over that 

which it can call ‘Other’ and relegate to subordinate and marginal positions: the fe-

male/emotional/body/nature axis55.  

 

Det dualistiska blir ett sätt att vidga undersökningen av dubbeltydigheter såväl som om det 

socialt konstruerade och kulturellt formade kvinnliga och manliga i konstvärlden. Robinson 

skriver vidare att “den andre”, alltså kvinnan, alltid är klart markerad och klassificerad som 

närmre naturen. Hon menar att det i konstruktionen av ”den andre” finns en essentialism som 

upprätthåller status quo och rättfärdigar antagandet om en gemensam ”kvinnlighet” grundad i 

biologin. Essens och biologi blandas samman med resultatet att ”essentiell kvinnlighet och 

femininitet är ett oundvikligt resultat av det biologiska kvinnliga könet”56.  
                                                                 
55 Hilary Robinson, “Reframing Women” (1995), i Hillary Robinson (ed.), Feminism Art Theory. An Anthology 

1968-2000, 2001, s 535 
56 Ibid. 
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Så; Hur kan de dubbeltydiga läsningar som görs av Georgia O’Keeffes verk förklaras? Av att 

vi alla ser olika saker i konstverk, av att läsningar görs olika beroende på tid, plats och uttol-

kare? Att göra en feministisk läsning handlar om att bemöta gamla strukturer och hierarkier. 

Det handlar inte bara om kön utan även om klass, etnicitet, geografi och sexuell läggning. 

O’Keeffe var en vit, heterosexuell kvinna som hade ekonomisk möjlighet att studera vid 

konstskolor. Hon var verksam i New York, navet i det amerikanska konstlivet, och levde med 

en man som marknadsförde och försörjde henne innan hon slog igenom och kunde leva av sin 

egen konst. Det säger sig självt att hon är intressant att studera i egenskap av kvinnlig i en 

kontext präglad av brist på jämställdhet En konstnär som dessutom, oberoende av tolkning, 

arbetade med feminint kodade motiv. Men det säger också sig självt varför hon kunnat ta plats 

som ”den största kvinnliga konstnären” i Nordamerika, likväl är det viktigt att notera att 

mycket av den feministiska konsthistoriska forskningen är precis lika vit och priviligierad 

som O’Keeffe var. Det intressantaste i hennes konstnärskap är dock kombinationen av att hon 

var just kvinna och att hon gestaltade objekt som tolkades i sexuella termer. Hon utmanade 

och syntes och gör det fortfarande. 

 

För att tolka de dubbeltydiga läsningarna av O’Keeffes verk har jag tittat på dubbelheter som 

kvinnligt-manligt, feminint-maskulint och naturligt-socialt. Dessa dubbelheter tycks i sig visa 

på hur dubbeltydiga tolkningar växer fram; dubbla perspektiv och utgångspunkter ger dubbla 

läsningar och tolkningar. Den dualistiska begreppsuppdelningen må i sig vara förenklad och 

sällan eftersträvansvärd då den förminskar utrymmet för de som förpassas in i det ena eller 

andra epitetet, men ändock användbara. Men istället för att undvika dualismen och polariteten 

kan vi få ut något mer konstruktivt och intressant om vi vänder på steken; genom ökad plural-

ism, fler perspektiv och utgångspunkter, får vi fler läsningar och tolkningar. Dubbeltydighet-

erna i läsningen av O’Keeffes verk kan alltså förklaras av den pluralism som redan finns i 

konstvärlden, kanske då främst en historisk sådan. Jag kan bara hoppas på att pluralismen 

ökar och därmed att antalet tolkningar av O’Keeffes verk med den. 

3.2 Sammanfattning 

Jag har arbetat med utgångspunkt i frågeställningen ”Hur kan de dubbeltydiga läsningar som 

görs av Georgia O’Keeffes verk förklaras?”. Med hjälp av feministisk konstteori och ett ge-

nomgripande genusperspektiv har jag granskat och analyserat de blomsterverk som O’Keeffe 
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målade i New York under 1920- och 30-talet, samt hennes roll och position som konstnär. Till 

min hjälp har jag fram för allt haft teoretikerna Sherry B. Ortner, Lynda Nead och Thomas 

Lacqueur. Jag inledde uppsatsen med att titta närmre på verken, och då fram för allt på den 

dubbeltydiga läsning som finns där; ser betraktaren en blomma eller ett kvinnligt kön, en 

vulva? Efter att ha tittat närmre på vad andra skrivit om verken, gick jag vidare till att kontex-

tualisera representationen och gestaltningen av det kvinnliga könet. Jag tittade på vikten av 

synliggörande av vulvan, och på den socialt konstruerade bilden av kroppen. Vidare samman-

fattades de dubbelheter som granskats och exempel på ett par andra konstnärer som arbetat 

med det kvinnliga könet lyftes fram. Jag gick sedan vidare med att diskutera konstnärsrollen, 

hur den traditionellt är sexualiserad och manligt kodat och därmed problematisk för kvinnliga 

konstnärer. Motsatserna natur-kultur och kvinnligt-manligt diskuterades och följdes avslut-

ningsvis av en diskussion kring O’Keeffes position och roll i konstvärlden. I slutdiskussionen 

har jag gått igenom ett par av de områden som inte fått tillräckligt med utrymme i uppsatsen, 

så som begreppet naturligt och den västerländska dualismen. Avslutningsvis konstaterades att 

svaret på frågan enkelt uttryck är: pluralism. Ju större pluralism i konstlivet desto fler intres-

santa tolkningar av konstverken.  
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