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Abstract  
 

 

 

 

According to Edward Said the Orient is a European construction that has arisen out of a need 

to describe the Western civilisation as culturally superior. This occurrence Said gives the label 

"Orientalism". Art historian Linda Nochlin takes Said’s theories further in The Imaginary 

Orient where she conveys the thesis that the pictorial Orientalism is an expression of an 

imperialistic ideology. John M. Mackenzie, on the other hand is of the opinion that the 

pictorial Orientalism rather is an expression of the Romantic movement. To understand the 

Orientalist art we have to consider the social and historical context in which the work was 

created. By trying to justify the Orientalists choice of motive Mackenzie takes the view of 

those who consider art history as a positive discipline. Nochlin on the other hand means 

that we instead of fortifying the art historical canon we ought to politicize it, which only is 

possible if we contemplate art history as a critical rather than a positive discipline.    
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Inledning  

När man talar om konsthistoriens kanon förs tankarna ofta till en serie erkända mästerverk, 

liksom till Polykleitos lära om människokroppens ideala proportioner. Konstvetaren Griselda 

Pollock (f. 1949) påstår emellertid att konsthistoriens kanon, genom att utgöra den standard 

utifrån vilken konst värderas, även berättar om maktförhållanden mellan olika kön, raser, och 

klasser.1 Då vare sig konsten eller konsthistorien är fri från normerande inslag utgör kanon 

följaktligen betydligt mer än en samling erkända mästerverk.  

   Konstvetaren Linda Nochlin (f. 1931) är en ledande gestalt inom feministisk konstteori och 

har ägnat en stor del av sin karriär åt att kritisera och undergräva konsthistoriens kanon. I 

artikeln The Imaginary Orient tydliggör hon sambandet mellan den moderna imperialismens 

framväxt och den franska 1800-talskonsten. I sin undersökning har hon tagit stort intryck av 

den palestinsk-amerikanske litteraturforskaren Edward Said (1935 – 2003) som menar att den 

västerländska föreställningen om Orienten har uppkommit ur behovet av att skapa en motbild 

till den egna civilisationen.2  Nochlin diskuterar även hur konstvetare allt för ofta undviker att 

kritiskt granska dessa verk, trots att de enligt henne själv är ett uttryck för imperialistisk 

ideologi.3   

   Nochlins teorier har dock mött motstånd från flera håll. Bland annat har John M Mackenzie 

(f. 1943), professor emeritus i Imperial History vid Lancaster University, anklagat Nochlin för 

att basera sin analys på godtyckliga antaganden. Han menar att vi för att kunna förstå de 

konstverk som Nochlin tar upp måste placera in dem i deras historiska och sociala kontext. 

Mackenzie intar således en polemisk position gentemot Nochlin då han hävdar att dessa verk 

snarare är ett uttryck för den romantiska rörelsen än för imperialistisk ideologi.4 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Pollock, Griselda, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, (London, 1999), s. 
4 ff. & 9 f. 
2 Said, Edward, Orientalism, (originalår 1978, Stockholm, 1995), s. 3. 
3 Nochlin, Linda, ”The Imaginary Orient”, The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-century Art and Society, 
(originalår 1983, London, 1991), s. 35 & 57.  
4 Mackenzie, John M., Orientalism: History, Theory and the Arts, (New York, 1995), s. 47 ff. 



 2 

Syfte 

Mitt syfte är att genom en närläsning av Nochlins artikel The Imaginary Orient diskutera 

frågan om orientalismens bildspråk, här kallad den piktorala orientalismen, så som den kom 

till uttryck hos 1800-talskonstnärern Gérôme och Delacroix. Den piktotala orientalismen 

måste ses mot bakgrunden av den allmänna orientalismen som har beskrivits av Said och 

därför ägnar jag några inledande avsnitt åt detta Först och främst kommer jag att diskutera 

Nochlins uttolkningar och analyser, som jag på många punkter ansluter mig till. Jag kommer 

även att redogöra för Mackenzies kritik och revidering av Nochlins text. Stor fokus kommer 

också att ligga på de orientalistiska verkens ställning inom konsthistoriens kanon, liksom på 

Nochlins kritik av den konstvetenskapliga disciplinen.  

 

Metod 
I min läsning av Nochlin kommer jag att analysera texten i relation till ett flertal av Gérômes 

och Delacroix verk, vilket innebär att det även kommer att finnas inslag av bildanalys i 

uppsatsen. Ett grundantagande hos Nochlin är att betraktaren i och med sin blick är en slags 

medskapare i konstverket. Tanken att verket fullbordas först i betraktarens ögon har 

förekommit i tidigare konstdebatter. Men Nochlins påstående att betraktaren blick inte bara 

fullbordar utan också formar motivet ligger snarare i linje med en del av Michel Foucaults 

analyser. Foucaults tänkande har också haft stor betydelse för Said. 

   Vad beträffar Foucault har jag samtidigt vissa egna utgångspunkter, som inte förekommer 

hos eller används på samma sätt av Nochlin och Said. Framför allt kommer jag att använda 

mig av Foucaults begrepp diskurs och subjektsposition. Över huvud taget genomsyras 

uppsatsen av ett foucaultianskt betraktelsesätt där konstverket och dess receptionshistoria i sig 

är av större betydelse än konstnärens bakomliggande intention.  
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Källmaterial  
Mitt källmaterial består av Nochlins The Imaginary Orient (1983) som är hämtad ur antologin 

The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society (1991). Artikeln skrevs 

under en period då det fanns ett stort intresse för den orientalistiska konsten och har sin 

utgångspunkt i utställningen och katalogen Orientalism: The Near East in French Painting, 

1800  - 1880 från 1982.  I sin text redogör Nochlin för den piktorala orientalism som hon 

anser har följt ur bland annat Gérômes och Delacroix konstnärskap. Hon är starkt inspirerad 

av Said och använder och utvecklar hans teorier om orientalism för att tydliggöra den 

koppling som finns mellan den franska 1800-talskonsten och den moderna imperialismens 

framväxt.  

 

Forskningsläge och litteratur  
Det postkoloniala fältet har under de senaste årtiondena vuxit sig allt större. Bland annat har 

litteraturkritikern och den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak bidragit till 

debatten med essän Kan den subalterna tala?.5 Även litteraturvetaren Ania Loomba har 

bidragit med verk som Kolonialism/ Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält6 

(1998). Men framför allt har Saids Orientalism från 1978 utgjort en stor förutsättning för det 

postkoloniala samtalet. Hård kritik har dock riktats mor ett flertal postkoloniala teoretiker. 

Bland annat har Ibn Warraq, författare till Defending the West: a Critique of Edward Said's 

Orientalism (2007), anklagat  både Said och Nochlin för att ha gett den orientalistiska konsten 

oförtjänt dåligt rykte genom godtyckliga tolkningar och missvisande kritik. 

   Trots kritiken kommer Orientalism tillsammans med Mackenzies Orientalism: History, 

Theory and the Arts (1995) att utgöra den primära delen av min litteratur. Vad det gäller 

Mackenzies bok kommer jag framför allt att använda mig av kapitlet Orientalism in Art. 

Kapitlet är i huvudsak en kritik och en revidering av Nochlins analys av den piktorala 

orientalismen. I bokens inledning kritiserar Mackenzie även Said vars teorier utgör grunden i 

Nochlin text. 

 

 

                                                

5 Titel på originalspråk är Can the Subaltern Speak? Artikeln publicerades för första gången i Nelson, Cary & 
Grossberg, Lawrence (red.), Marxism and the interpretation of culture, (Houndmills, 1988).  
6 Titel på originalspråk är Colonialism/ Postcolonialism.  
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Disposition 
Jag börjar min undersökning med kapitlet ”Orienten – en europeisk konstruktion” där jag 

redogör för Edward Saids teorier i Orientalism. Jag preciserar även begreppen imperialism, 

kolonialism och postkolonialism. I det följande kapitlet, ”Kanon – en definition av 

begreppet”, beskriver jag kortfattat hur kanonbegreppet används i modern kritisk konstteori. 

Kapitlet ”Den piktorala orientalismen” är den första delen av min analys. Här beskriver och 

reflekterar jag över sambandet mellan den moderna imperialismen framväxt och den franska 

1800-talskonsten så som det beskrivs av Nochlin i The Imaginary Orient. I analysens andra 

del ”Mackenzies kritik av The Imaginary Orient” utreder jag Mackenzies kritik och 

revidering av Nochlins analys av den piktorala orientalismen. ”Att politisera konsthistorien” 

är den avslutande delen av min analys. Här bemöter jag Mackenzies kritik av Nochlin och går 

närmare in på Nochlins kritik av den konstvetenskapliga disciplinen. Därefter avslutar jag 

uppsatsen med en sammanfattning av min analys.  
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Orienten - en europeisk konstruktion 
Relationen mellan Öst och Väst utgörs av ett maktförhållande skrev Said i Orientalism 1978. 

Enligt honom är bilden av Orienten en europeisk konstruktion som har uppkommit ur 

Västerlandets behov av att framställa den egna civilisationen som kulturellt överlägsen den 

österländska. Genom att göra Orienten till symbolen för det exotiska, det sensuella och det 

primitiva har Europa, eller Occidenten, kunnat framställas som förnuftets hemvist. Kort sagt 

har bilden av Orienten formats för att utgöra en motbild till det civiliserade och moderna 

Europa. Det tillvägagångssätt som Västerlandet använder för att närma sig Orienten ger Said 

beteckningen “orientalism”.7 Med Västerlandet avser jag här att utgå från Stefan Johnsson 

definition av begreppet där Väst är “en effekt av hur inflytelserika stater, institutioner, företag 

och myndigheter sköter sina affärer och tolkar sin roll i världen”.8 Likaså är det viktigt att 

vara medveten om att användningen av begreppet ”vita västerländska män” inte innebär ett 

förhållningsätt där alla vita västerländska män anses vara personligt ansvariga för 

orientalismen. Det är inte den vita mannen som subjekt eller enskild individ som är av 

betydelse i den här diskussionen utan den subjektsposition som han innehar. Benämningen är 

således nödvändig för att kunna beskriva och diskutera den maktposition som vita 

västerländska män generellt har haft och fortfarande har över kvinnor och utomeuropeiska 

folkslag. Att europeiska män har dominerat orientalismen innebär således inte att det inte 

finns de som aktivt kämpar mot det främlingsskapande som diskursen innebär. Givetvis finns 

det män som på grund av sin klasstillhörighet, sexuella läggning eller liknande har haft en 

underordnad ställning i det västerländska samhället, men det utesluter inte att vita 

västerländska män som grupp har haft och fortfarande innehar en betydande maktposition. 

   I det kommande kapitlet kommer jag att behandla det som Said kallar för “modern 

orientalism“. Det vill säga den orientalism som tog sin början under det sena 1700-talet och 

under det tidiga 1800-talet.9 Fokus kommer att ligga på hur konstruktionen av Orienten till 

stor del möjliggjorde den makt som utövades över området. Framför allt är sambandet mellan 

det koloniala projektet och den förmedlade bilden av Orienten av vikt för min uppsats. 

Geografiskt kommer jag att begränsa mig till Nordafrika och Mellan Östern.  

   Vad det gäller orientalismen kännetecknas den enligt Said både av en specifik 

kunskapstradition och av en viss typ av maktutövning. Som akademiskt ämne, på svenska 
                                                
7 Said, 1995, s. 3 & 74. 
8 Jonsson, Stefan, ”Halva världen; Orientalism, eurocentrism och globalisering”, Orientalism på svenska, Moa 
Matthis (red.), (Stockholm, 2005), s. 170. 
9 Said, 1995, s. 201.  
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kallat orientalistik, innebar orientalismen att det var möjligt att på ett legitimt och 

vetenskapligt sätt bedriva forskning om det ”islamska tänkandet” eller om ”arabernas 

mentalitet”. Orientalistiken gav således upphov till en ontologisk och kunskapsteoretisk 

uppdelning mellan Öst och Väst, trots att flertalet av de som var verksamma i ämnet aldrig 

hade satt sin fot i Orienten.10 I dag finns inte orientalistiken kvar vid de västerländska 

universiteten, antagligen mycket tack vare Saids insatser. Detta innebär emellertid inte att 

Saids kritik har förlorat sin aktualitet menar Moa Matthis, redaktör för antologin Orientalism 

på svenska.11 Även om det akademiska ämnet har gått i graven lever orientalismen som 

maktredskap vidare. Utöver det ”vetenskapliga” intresset för Orienten präglas orientalismen 

av en fascination för det exotiska och annorlunda. En föreställning som både möjliggörs och 

förstärks av kommersiella företag, turism och kulturella verksamheter.12 Saids teorier är 

emellertid inte är allmänt accepterade, bland annat hävdar Ibn Warraq att orientalismen är en 

företeelse som i lika hög grad som begreppet har konstruerats av Said.  

   Orientalismen har enligt Said uppkommit ur en rad politiska krafter och verksamheter. Ett 

tydligt exempel på detta är den stora relevans som kolonialismen har haft för diskursens 

utveckling och utbredning. Framför allt är orientalismen en produkt av den brittiska och 

franska imperialismen, något som kommer att beskrivas närmare längre fram. I Orienten 

fanns flertalet av Europas viktigaste kolonier och genom underkuvandet av dessa uppstod 

föreställningen om det initiativtagande Västerlandet och den passiva Orienten. Orienten kom 

att framställas som fixerad i tid och rum och dess invånare att betraktas som en homogen 

kulturell enhet. Vilket i sin tur ytterligare förstärkte orientalistens13 känsla av kulturell 

överlägsenhet och styrka.14    

 

Imperialism, kolonialism och postkolonialism 
Imperialism, kolonialism och postkolonialism är viktiga begrepp för förståelsen av min text. 

Imperialismen kopplas ofta ihop med kapitalismens utveckling. Bland annat av Lenin som 

menade att imperialismen tillblivelse utmärks av det specifika skede i kapitalismens historia 

då kapitalet började exploatera de icke-industrialiserade länderna i syftet att säkra sin egen 

tillväxt. Enligt litteraturprofessorn Ania Loomba utmärks dock imperialismen snarare av en 

                                                
10 Ibid., s. 4 f. & 261. 
11Matthis, Moa, ”Inledning”, Orientalism på svenska, (Stockholm, 2005), s. 9 f.  
12 Said, 1995, s. 203. 
13 Orientalisterna betecknar här de västerlänningar som i och mes sin personliga inblandning i Orienten aktivt 
bidrog till att upprätthålla det Said kallar för orientalism.  
14 Ibid., s. 3 ff., 110 & 203.  
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rumslig än en tidslig dimension. Imperialismen kännetecknas utifrån detta perspektiv av den 

dominans och kontroll som utövas av de imperialistiska staterna, i detta fall de västerländska, 

över världens övriga länder. Imperialismen kan följaktligen betraktas som den process genom 

vilken de imperialistiska länderna utövar förtryck över kolonierna. Resultatet av det 

underkuvande om utövas genom imperialismen blir således det vi kallar för kolonialism.15 

   Det koloniala projektet delas ofta i marxistisk anda in i två olika faser; den förkapitalistiska 

kolonialismen och den moderna kolonialismen. Utmärkande för den moderna kapitalismen är 

det koloniserande landets exploatering och utnyttjande av kolonins tillgångar. Flödet av 

resurser gick fram och tillbaka mellan länderna men vinsten tillföll alltid det så kallade 

moderlandet. En viktigt postkolonial ståndpunkt är därför att Europas ekonomiska och 

industriella utveckling till stor del bygger på en ekonomisk obalans mellan de länder som 

bedrev kolonialism och de länder som blev koloniserade. Kolonialismen anses således ha 

förändrat världen på ett avgörande sätt, och verkningarna efter den anses fortfarande vara 

kännbara.16 

   Said har av sina efterföljare benämnts som en av de främsta postkoloniala teoretikerna. 

Begreppet postkolonial uppfattas lätt som om det betecknar den fas som sätter punkt för 

kolonialismen och dess konsekvenser. Men enligt Loomba innebär postkolonialismen snarare 

ett ifrågasättande av den koloniala ordningen och dess följder. Dock får varken kolonialismen 

eller postkolonialismen uppfattas som en homogen företeelse. Det koloniala övertagandet såg 

olika ut i olika delar av världen och likaså har avkolonialiseringen tagit sig olika uttryck. Ett 

avkolonialiserat land kan även vara nykolonialt, det vill säga att det trots att det inte längre är 

utsatt för territoriell kontroll i fortfarande påverkas av andra staters och organisationers 

politiska och ekonomiska dominans.17 

 

Orientalismen som diskurs  
Enligt Said finns det två former av orientalism, den latenta och den manifesta. Den latenta 

orientalismen består av en omedvetet negativ inställning gentemot Orienten och dess invånare 

medan den manifesta orientalismen utgörs av väl formulerade åsikter. De båda formerna 

befinner sig emellertid i en ömsesidig relation till varandra där den latenta orientalismen 

förstärker den manifesta och vise versa. Orientalismens framgång skulle dock aldrig ha varit 

                                                
15 Loomba, Ania, Kolonialism/ Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm, 2006), s. 20 
ff. 
16 Ibid., s. 18 f. & 22 ff.   
17 Ibid., s. 22 ff.  
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möjlig om den inte var en del av en materiell och institutionell verklighet. Orientalismen utgör 

vad Said kallar för en ”diskursiv fasthet” och är således mycket mer än enbart en föreställning 

om Orienten och dess invånare.18 

   Det råder ingen tvekan om att den franska filosofen Michel Foucaults (1926 – 1984) 

resonemang om diskursiva formationer har spelat en stor roll för Said i hans utredning om 

orientalismens tillblivelse. Enligt Foucault är en diskurs detsamma som kommunikation av 

specialiserad kunskap. Den utgör en kunskapstradition vars innehåll påverkas av sociala och 

politiska faktorer och i vilken det går att göra avsevärda materiella investeringar. Vilket i sin 

tur innebär att diskursen både kan utöva makt och vara utsatt för maktpåverkan. Den kunskap 

som utgör diskursen är såldes inte objektiv. Begreppet vetenskap bör därför tolkas som ett sätt 

att ordna och omforma världen menar Foucault. Vetenskapen producerar sanning och kan 

genom att alliera sig med olika maktapparater få denna kunskap att framstå som allmängiltig. 

Det finns följaktligen, både enligt Said och Foucault, en mycket nära relation mellan makt och 

vetande. Makt producerar vetande som i sin tur nyttjas för att stärka makten. Det finns ingen 

kunskap som inte har formats av maktpåverkan och det finns heller ingen makt som är 

oberoende av kunskap. Makt är således, liksom vetandet, något som skapas. Den existerar 

bara när den utövas och kan inte besittas av ett enskilt subjekt.19 Enligt detta resonemang är 

det alltså fullt möjligt att den västerländska kunskapsinhämtningen om Orienten har 

möjliggjort kontrollen över den. Orientalismen kan följaktligen betraktas som en vetenskap 

som genom att konstruera en sanning sätter upp en mängd begränsningar och tankehinder.20 

   Said är också påverkad av den italienska filosofen Antonio Gramscis teori om kulturell 

hegemoni. Enligt Gramsci består makt alltid av en kombination av tvång och samtycke. För 

att bibehålla sin makt måste den klass eller grupp som styr staten också uppnå kulturell 

hegemoni i det civila samhället. Den styrande klassen måste med andra ord framställa sitt eget 

sätt att förstå världen som allmängiltigt och självklart. Att styra en stat är enligt Gramsci en 

intellektuell uppgift och de intellektuella spelar således en viktig roll i den hegemoniska 

maktutövningen.21 

                                                
18 Said, 1995, s. 206 & 272. 
19 Foucault, Michel, “Diskursen ska inte uppfattas som…”, Diskursernas kamp, (originalår okänt, Stockholm, 
2008), s. 181 f.   
Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, (originalår 1969, Lund, 2002), s. 133 f.  
Sunesson, Sune, ”Inledning”, Övervakning och straff: Fängelsets födelse, (originalår 1975, Lund, 2009), s. ix & 
xiii ff.   
Sunesson, Sune, “Inledningen till vansinnets historia”, Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska 
epoken, (Stockholm, 1968), s. vii, xii & xiii. 
20 Said, 1995, s. 44 & 97.  
21 Nordin, Svante, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
(Lund, 1995), s. 542 f. 
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Att bemästra Orienten  
Som jag redan har nämnt var kolonialismen en viktig förutsättning, och i viss mån också 

startskottet, för orientalismens tillkomst. Av särskild betydelse var framför allt Frankrikes och 

Storbritanniens närvaro i Mellan Östern och Nordafrika. Trots konkurrensen mellan de två 

nationerna delade de enligt Said en gemensam föreställning om att Orienten var en geografisk 

enhet vars öde de hade rätten att bestämma över. Den geografiska faktorn utgjorde 

följaktligen orientalismens materiella underbyggnad.22 Delvis britternas men framför allt 

Napoleons ockupation av Egypten 1798 är av stor betydelse för förståelsen av orientalimsen. 

Said beskriver Egypten som själva motivationen för den västerländska imperialismen. Trots 

britternas ockupation var Napoleon den första som helt och hållet gick in för att lägga landet 

under sig. Målet var dels att manifestera sin makt gentemot Storbritannien men också att göra 

det franska kejsardömet till en integrerad del av Egyptens betydande historia. Ockupationen 

innebar dock inte ett regelrätt kolonialt övertagande. Det som i själva verket skedde var en 

slags vetenskaplig undersökning av Egypten, ledd av Napoleon och framstående 

vetenskapsmän, historiker och filologer. Genom att initiera fortsättningen på verket 

Description de l'Égypte23 kom ockupationen av Egypten att innebära en noggrann utredning 

av landets historia, styrd utifrån den franska imperialismens intressen. Den egyptiska kulturen 

fråntogs således en del av sin egen identitet och blev istället en del av den orientalistiska 

kunskapsproduktionen. Enligt Said satte invasion av Egypten följaktligen i gång en rad 

processer mellan Öst och Väst som fortfarande påverkar våra politiska och kulturella 

perspektiv.24 

   Framför allt gav orientalismen upphov till en gränsdragning mellan Vi och Dem. Det 

civiliserade Europa ställdes mot den underutvecklade Orienten. Under slutet av 1800-talet 

växte sig teorin om den europeiska rasens överlägsenhet allt starkare. Denna föreställning om 

skillnaderna mellan människosläktets olika raser hade delvis sin grund i en andra rangens 

darwinism men var också en del av den naturvetenskapliga traditionen att kategorisera växter 

och djur efter arttillhörighet.25 Orientalen betraktades som både intellektuellt och kulturellt 

underlägsen europén, samtidigt som hans vanor och beteenden väckte stor fascination. 

Orienten blev på samma gång symbolen för det primitiva och det exotiska och i slutet av 

                                                
22 Said, 1995, s. 215 f. & 221. 
23 Mellan 1809 och 1828 publicerades 23 utgåvor av Description de l'Égypte.  
Said, 1995, s. 85.  
24 Ibid., s. 37 ff., 44 & 81 ff.  
“On Orientalism – Edward Said”, Youtube.com, http://www.youtube.com/watch?v=xwCOSkXR_Cw,20100428. 
25 Said, 1995, s. 121 & 206 f.  
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1700-talet och i början av 1800-talet uppstår således vad Said kallar för en orientalisk 

renässans. Intresset för Orienten ökar dramatiskt och likaså kunnandet om den. Orienten blev 

en europeisk fantasi som på samma gång erbjöd en verklighetsflykt och en känsla av 

suveränitet. Allt fler européer reste till Nordafrika och Mellan Östern för att studera den 

orientaliska kulturen och bilden av den spänningsfyllda Orienten hölls vid liv tack vare 

reseskildringar som hellre förstärkte fantasibilden än att skildra verkligheten. Kort sagt tycks 

det hos européerna ha uppstått ett behov av att textuellt och visuellt beskriva och definiera 

Orienten. Vilket gav upphov till en stor mängd skönlitterära och konstnärliga verk som i sin 

tur förstärkte illusionerna och fixerade stereotyperna.26 

   Föreställningen om de fundamentala skillnaderna mellan Öst och Väst förstärktes också av 

en rad mer eller mindre vetenskapliga arbeten. Orienten var under 1700- och 1800-talen full 

av europeiska amatörforskare som i första hand grundade sina undersökningar på andra 

orientalistiska verk. De forskare som hade en negativ inställning gentemot Orienten och dess 

invånare framhöll i regel den europeiska civilisationens överlägsenhet medan de positivt 

inställda i de flesta fall fixerade bilden det exotiska Österlandet. Under 1700-talet uppstod det 

följaktligen en professionell terminologi som användes för att beskriva och klassificera 

Orienten och orientalen.27 Orientalismen blev på samma gång en idé och en verklighet och 

kom således att utgöra den metod som orientalisten använde för att skapa Orienten. 

   Fram till andra världskriget var orientalismen en europeisk företeelse. Efter kriget fick dock 

USA, som nu blev en av världens ledande supermakter, ett allt mer komplicerat förhållande 

till Orienten. I och med kriget gick också diskursen om Orienten från att i huvudsak ha varit 

textuell och kontemplativ till att bli ekonomisk, administrativ och militär.28 Enligt Said har det 

faktum att USA aldrig har haft några kolonier i Orienten gjort den amerikanska orientalismen 

betydligt mer abstrakt och politiserad än den europeiska.29 En följd av USA:s intresse för 

Orienten är dock att araber har blivit ett vanligt förekommande inslag i amerikansk media. 

Bilden av den arabiska terroristen sprids dels genom påkostade Hollywood-produktioner men 

också genom nyhetskanaler vars rapporteringar enligt Said är styrda av kommersiella och 

politiska faktorer. Den ensidiga rapporteringen ger upphov till en arabisk stereotyp där alla 

araber framställs som irrationella, ondskefulla och farliga. Att den amerikanska 

populärkulturen även konsumeras flitigt i Orienten gör situationen dubbelt problematisk. 
                                                
26 Loomba, 2006, s. 67. 
Said, 1995, s. 29 f., 44, 101 f. & 158. 
27 Ibid., s. 68 & 151 ff.  
28 Ibid., s. 6 & 210. 
29 “On Orientalism – Edward Said, (2/4)”, Youtube.com, 
http://www.youtube.com/watch?v=n0HYX9JVH8o&feature=related, 20100428.  
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Orientalismen blir en del av orientalens självbild och Orientens invånare bidrar således till sin 

egen orientalisering.30 Det tycks inte längre vara möjligt att särskilja Orientens kulturella och 

politiska utveckling från Västerlandets, orientalisten är för alltid en del av Orientens historia. 

 

Den orientaliska sexualiteten 
I samband med den europeiska expansionen kom de utomeuropeiska områdena att bli en 

symbol för det sexuellt avvikande.31 Enligt Said blev framför allt Orienten en slags “provkarta 

på perversioner”, en illusion som tycks ha väckt lika delar fascination och avsmak hos de 

civiliserade européerna.32 De utomeuropeiska områdena blev vad Anne McClintock kallar för 

en ”pornotropik” för den vite mannens fantasi.33 Den orientaliska kvinnan har framför allt 

tilldelats en utmärkande roll i den västerländska föreställningen om den orientaliska 

sexualiteten. Dels genom att hennes kropp blev en symbol för det erövrade landet och dels 

genom att hennes underordande ställning i hemlandet användes för att rättfärdiga den 

europeiska invasionen. Kolonisatören framställdes sig själv som en hjälte som räddade den 

inhemska kvinnan från patriarkalt förtryck. Detta trots, påpekar Loomba, att det koloniala 

styret i en övervägande majoritet av fallen drastiskt försvårade de infödda kvinnornas 

situation.34 Den koloniserade kvinnan blev följaktligen ett sexuellt objekt som kunde utnyttjas 

av den vite kolonisatören på en rad olika sätt.  

  Även föreställningen om den infödda kvinnans begär efter den europeiska mannen var 

vanligt förekommande och tjänade dels till att försvaga den infödda mannens ställning 

samtidigt som den utgjorde sinnesbilden för hela det koloniserade folkets undergivelse. Den 

koloniserade kvinnan representerade all den mystik som väntade kolonisatören utanför 

Europa, samtidigt som hennes sexuella och ekonomiska arbete i realiteten utgjorde en av 

kolonialismens grundläggande förutsättningar påpekar Loomba.35 Men i kombination med 

fascinationen för Orienten fanns det hos européerna även en stor rädsla för att rasblandning 

skulle riskera den vita rasens överlägsenhet.36 Den orientaliska sexualiteten tycks således både 

ha lockat och avskräckt. Säkert är dock att den användes som ett bevis på att orientalerna 

tillhörde en underordnad ras som var oförmögen att uppnå västerländskt förnuft. Den 

                                                
30 Said, 1995, s. 284 & 325.  
31 Loomba, 2006, s. 156.  
32 Said, 1995, s. 104.  
33 McClintock, Anne, Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest (London, 1995), s. 
22.  
34 Loomba, 2006, s. 152 & 164 f.  
35 Ibid., s. 151 f & 166.  
36 Ibid., s. 156.  
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orientaliska kvinnan blev således genom sitt kön och sin etnicitet dubbelt underlägsen den vite 

mannen. Orientalismen var, precis som Said påpekar, ett exklusivt manligt område och 

diskursen präglades därför av dessa mäns sexistiska och rasistiska åsikter.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Said, 1995, s. 207.  
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Kanon- en definition av begreppet 
Kanon är ett grekiskt begrepp som betyder regel eller standard och avser vanligen en serie 

klassiska texter med normerande status. Dessa texter var ursprungligen av religiös karaktär 

och inom den katolska kyrkan betecknar kanonisation den ceremoni där påven 

helgonförklarar någon. I och med uppkomsten av akademier och universitet kom dock kanon 

att avse de skönlitterära eller konstnärliga verk som de akademiska institutionerna framhöll 

som de främsta eller som de mest representativa för sin tid. Begreppet kanon kan också syfta 

på en serie föremål eller skrifter vars historiska betydelse har gett dem en närmast officiell 

status.38 Inom konsten avsåg kanon ursprungligen läran om människokroppens ideala 

proportioner. Målet var att genom att skapa en fulländad skulptural kropp lyckas visualisera 

den gudomliga essensen. Begreppet introducerades av den grekiska skulptören Polykleitos i 

ett nu förlorat dokument under 400-talet före Kristus. I sin text beskrev Polykleitos en av sina 

egna skulpturer som han hade gett namnet Kanon då han ansåg att den förkroppsligade 

konstens grundläggande regler. Begreppet betydelse ökade genom den romerska författaren 

Plinius den äldres texter om den antika grekiska konsten, skrivna cirka 77 år före Kristus. I 

hans verk fanns omfattande förteckningar över grekiska målare, skulptörer och arkitekter som 

han ansåg hade bidragit till konstens framåtskridande. Även Polykleitos Kanon fanns med och 

beskrevs som det mest exemplariska av alla konstverk. Enligt Plinius var kanon och 

konsthistorien tätt sammankopplade. Konstnärens uppgift var att bidra till konstens 

framåtskridande och fulländning och konsthistorien beskrevs följaktligen som en kronologisk 

utveckling av allt ökande perfektion.39 

   När man idag talar om kanon i konstvetenskapliga sammanhang förs tankarna ofta till den 

kritik som sedan 1970-talet har riktats mot den västerländska konsthistorieskrivningen. 

Historiskt har det alltid funnits flera konkurrerande kanon under en och samma period. Den 

västerländska konsthistorien har dock kritiserats för att den ända sedan sin tillkomst har gjort 

konstnärlig genialitet synonymt med vit manlighet. Enligt Pollock utgör konsthistoriens 

kanon en diskursiv formation som styr hur vi ser på konsten genom att den framhåller vissa 

verk som mer betydande än andra. Ett visst verk kan således tillhöra en kanon genom att den 

ingår i en samling erkända mästerverk. Konsthistoriska texter och betydande institutioner 
                                                
38 Pollock, 1999, s. 3. 
“Kanon”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/kanon/220744, 20100502.  
“Kanonisation”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/kanonisation, 20100502.  
39 Honour, H., & Fleming, J., A World History of Art, (originalår 1982, London, 2005), s. 139. 
Halbertsma, Marlite, “The Call of the Canon: Why Art History Cannot Do Without“, Elizabeth Mansfield (red.), 
Making Art History: A Changing Discipline and its Institutions, (New York, 2007), s. 18f. 
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bidrar i sin tur till kanoniseringen av verket genom att tilldela det normerande status.40 Kanon 

är således på samma gång selektiv i sitt inkluderande och politisk i sitt uteslutande. Typsikt är 

dock att den förknippas med universella värden och därmed inte uppfattas som vare sig 

selektiv eller politiserad. Detta trots att den västerländska konsthistorieskrivningen utmärks av 

ett exkluderande av kvinnliga och utomvästerländska konstnärer. Den diskursiva formation 

som kanon utgör skildrar således inte bara maktrelationerna inom konstvärlden utan berättar 

också om maktförhållanden mellan olika kön, raser, och klasser menar Pollock.41 Den tyska 

konstvetaren Marlite Halbertsma menar i sin tur att anledningen till att museum, 

konsthandlare och konsthistoriker undviker att anta en kritisk hållning gentemot konsten är att 

den är knuten till så stora ekonomiska krafter. Institutioner och experter inom ämnet bidrar 

således till att förstärka illusionen om kanons allmängiltighet.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Pollock, 1999, s. 3 ff.  
41 Ibid., s. 4 ff. & 9 f. 
42 Halbertsma, 2007, s. 17 ff. 
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Den piktorala Orientalismen 
Nochlins The Imaginary Orient hade från början titeln Realism and Power, Violence and the 

Picturesque: The Politics of Orientalism.43 I texten undersöker hon orientalismens bildspråk 

genom att koppla samman den orientalistiska diskursen med Eugène Delacroix (1798 – 1863) 

och Jean-Léon Gérômes (1824 – 1904) konstnärskap. Gérôme började sin karriär som målare 

i den neo-grekiska stilen men övergick sedan till storskaligt historiemåleri. Genom sina 

många resor till Orienten blev han dock känd som en av de främsta franska 1800-

talsorientalisterna. I och med övergången till den orientalistiska44 genren tog Gérôme också 

det stilistiska klivet från romantik till realism. Han var känd för att använda egentagna 

fotografier som förlagor till sina verk och hyllades således för sin antagna objektivitet. Vad 

det gäller både stil och teman inspirerades han framför allt av Ingres haremsscener. År 1861 

gifte sig Gérôme med Mlle Marie Goupil vars far, den inflytelserika konsthandlare Adolphe 

Goupil, hade stor inverkan på hans konstnärskap. Under sin tid blev han en mycket 

uppskattad konstnär men hans konstnärskap är idag, till skillnad från Delacroix, relativt 

outforskat.45 

   Delacroix visade redan i början av sitt konstnärskap ett stort intresse för den islamska 

världen. Av hans orientalistiska verk är Blodbadet på Chios46 (1824) och Sardanapalus död47 

(1827 – 8) de mest välkända. Han inspirerades i hög grad av Géricault liksom av 

renässanskonstnärerna Michelangelo och Rafael. År 1832 besökte Delacroix Marocko där han 

blev djupt påverkad av landets visuella skönhet. Han föraktade dock landet för dess, enligt 

hans egen åsikt, moraliska förfall. Han hade likväl inte mycket till över för den marockanska 

konsten.48 

   Redan innan sin resa till Marocko hade Delacroix i bästa möjliga mån försökt utforska 

Orienten utifrån de källor som fanns tillgängliga i Paris. Bland annat påverkade Davids och 

                                                
43 Nochlin, Linda, “Introduction”, The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-century Art and Society, 
(London, 1991), s. xix.  
44 Nochlins term ”Orientalist” har här översatts till orientalistiskt. Det är viktigt att skilja mellan orientalistisk 
måleri, som betecknar österländska motiv som avbildats av västerländska orientalister, och på orientalisk konst 
som skapats av orientaliska konstnärer.   
45 Ackerman, Gerald M., The Life and Work of Jean-Léon Gérôme: With a Catalouge Raisonne, (New York, 
1986), s. 42, 60 ff. & 106.  
Nochlin, 1991, s. 49.  
46 Titel på originalspråk är Le Massacre de Scio. 
47 Titel på originalspråk är La Mort de Sardanapale. 
48 Honour & Flemming, 2005, s. 648.  
Nochlin, 1991, s. 51 f.  
Bernard, Camille,”Some Aspects of Delacroix’s Orientalism”, The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Vol. 
58, No 4., (Apr., 1971), s. 123.  
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Byrons återgivningar av Napoleons fälttåg i Egypten hans syn på Orienten, liksom hans 

vänskap med konstnären M. Auguste. Auguste hade efter att ha vunnit Prix de Rome 1811 

haft möjligheten att besöka Grekland, Syrien, Mindre Asien och Egypten. Från sina resor 

hade han med sig en rad souvenirer och artefakter, bland annat en mängd klädedräkter som 

Delacroix avbildade i sina ”costumes orientaux” och som kom att ha stor betydelse för 

Blodbadet på Chios. Delacroix kom så småningom att bli en mycket framstående konstnär. 

Baudelaire ägnade stor energi åt att försvara och förhöja hans konstnärskap och flera av hans 

verk köptes av det franska kungahuset.49  

 

Den imaginära Orienten 
Delacroix verk mottogs dock inte alltid med entusiasm av konstkännarna i Paris. När han 

ställde ut Sardanapalus död, inspirerad av en pjäs av Lord Byron, på Parissalongen fick han 

motta hård kritik, (se bildbilaga, bild 1.). Det var framför allt Delacroix formella 

misslyckanden som togs upp men även det våldsamma temat fördömdes av både besökare och 

konstkritiker. Historien om Kung Sardanapalus som bestämmer sig för att ta med sig alla sina 

ägodelar, till vilka även hans tjänarinnor räknas, in i döden föll inte Paris borgerskap i 

smaken. Delacroix hade helt klart gått alldeles för långt då han i sitt verk lät spetsa de nakna 

kvinnorna på männens svärd, allt medan Sardanapalus själv oberört bevittnade slakten.50 

   Till skillnad från Delacroix Sardanapalus död blev Gérômes Slavmarknaden51 (tidigt 1860-

tal) väl mottagen av publiken på salongen, (se bildbilaga, bild 2.). Detta trots att de båda 

verken har stora tematiska likheter. De visualiserar båda illusionen om den sexuellt 

lättillgängliga kvinnan och den lockande, primitiva Orienten. Det faktum att det skiljer nära 

fyrtio år mellan verken kan ha bidragit till att Gérômes verk väckte uppskattning istället för 

bestörtning hos betraktarna. Men enligt Nochlin ligger orsaken snarare i de stilistiska 

skillnaderna mellan verken än i den historiska kontexten. Delacroix känsloladdade och 

sexualiserade romantik tycks ha erbjudit salongens besökare mer än vad de kunde hantera. 

Gérômes realistiska stilgrepp rättfärdigar emellertid hans motiv genom att det tycks garantera 

en slags avdramatiserad objektivitet. Det finns inget som tyder på att de två konstnärerna inte 

var lika personligt engagerade i sina respektive verk, men målningarnas olika karaktär gör att 

Gérômes verk framstår som ett resultat av en ”opassionerad empirism” medan Delacroix verk 

                                                
49 Bernard, 1971, s. 123.  
Honour & Flemming. 2005, s. 648.  
50 Nochlin, 1991, s. 41 ff.  
51 Titel på originalspråk är Marché d’esclaves.  
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tycks ge uttryck för konstnärens egna sexuella och sadistiska fantasier. Gérôme hyllades 

under sin tid för sina naturalistiska återgivningar och för sin etnografiska exakthet. Denna 

realism, eller med Nochlins ord ”pseudorealism”, är således viktig för förståelsen av den 

piktorala orientalismen då den går hand i hand med mystifieringen av Orienten.52 Nochlin 

påpekar också att Manets Bal masqué à l'opéra 53 (1873) refuserades av salongen, trots att 

målningen har samma tema som Gérômes målning, (se bildbilaga, bild 3). En viktig skillnad 

mellan de två verken är emellertid att transaktionen i Manets målning äger rum i Paris och 

inte på en slavmarknad i Mellan Östern. Det är också viktigt att påpeka att Sardanapalus död 

färdigställdes redan innan Delacroix besök i Nordafrika 1932. 54 Gérôme däremot spenderade 

en avsevärd tid i Orienten, bland annat i Egypten och Marocko.55 Delacroix återgivning kunde 

följaktligen avfärdas som en produkt av konstnärens egen fantasi medan Gérômes verk ansågs 

ha en existerande verklighet som förlaga. 

   Men vad Gérômes slavmarknad i själva verket ger uttryck för är enligt Nochlin två mycket 

konkreta ideologiska antaganden om makt. Närmare bestämt mäns makt över kvinnor och vita 

mäns antagna överlägsenhet och makt över mörkare folkslag. Kvinnan som säljs som slav är 

både sexuellt utmanande och undergiven. Hon skyler inte sin kropp och tycks i det närmsta 

vara naivt omedveten om sin nakenhet. Hon blickar upp på mannen som är i färd med att 

inspektera henne och utgör således inget hot mot den manliga betraktaren. Hon returnerar inte 

åskådarens blick och blir således ett objekt som kan konsumeras både av den manliga köparen 

i målningen och av den manliga betraktaren. Målningen rymmer därmed en dubbel möjlighet 

för den manliga åskådaren. Han kan på en och samma gång identifiera och distansera sig från 

de orientaliska männen i motivet. De förenas i deras gemensamma begär för den orientaliska 

kvinnan men skiljs åt genom den vita mannens intellektuella och moraliska överlägsenhet.56 

 

 

 

 

 

 
                                                
52 Nochlin, 1991, s. 37 & 44 f.  
53 Svensk titel okänd. 
54 Nochlin, 1991, s. 41 ff.    
55 Mackenzie, 1995, s. 54. 
56 Nochlin, 1991, s. 45.  
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Den pittoreska Orienten 
Nochlin menar att den naturalistiska prägeln i Gérômes verk vilseleder betraktaren i och med 

att avbildningen tycks ha skett utan konstnärlig inblandning. Som exempel tar hon upp 

Gérômes verk Ormtjusaren57 (sent 1860-tal), (se bildbilaga, bild 4.). Målningen föreställer i 

huvudsak en bortåtvänd pojke vars nakna kropp är omslingrad av en stor huggorm och dennes 

publik. Pojken, hans bortåtvända gestalt och hans farliga sysselsättning, förkroppsligar enligt 

Nochlin på en och samma gång alla de farhågor och alla de förväntningar som europén hade 

inför sin resa till Orienten. Målningens komposition gör att betraktaren kan ta del både av 

både ormtjusaren och dennes publik. Åskådaren identifierar sig således inte med publiken, 

som annars är vanligt i målningar av Manet och Degas från samma period, (se bildbilaga, bild 

5). Målningen blir således ett slags panorama över den orientaliska kulturen. Den 

västerländska betraktaren är helt avskild från motivet men har likväl makten att bedöma och 

definiera gestalterna i målningen. Gérômes konstverk utgör således med Nochlins ord ett 

visuellt dokument över 1800-talets imperialistiska ideologi.58 

   Enligt Nochlin är det pittoreska av stor vikt för förståelsen av den piktorala orientalismen. 

Dock är det svårt att utläsa vad hon i själva verket menar med begreppet i det här 

sammanhanget. När man inom estetiken talar om det pittoreska förs tankarna till Sir Uvedale 

Prices (1747 – 1829) verk Essays on the Picturesque as compared with the Sublime and 

Beautiful från 1794. Price tog stort intryck av Burkes ungdomsverk A Philosophical Enquiry 

into the Original of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) och försökte liksom hans 

egen titel antyder att definiera det pittoreskas förhållande till det sköna och det sublima. 

Medan det sköna enligt Price utmärks av symmetri och kraft är det oregelbundna och 

skrovliga typiskt för det pittoreska. Det pittoreska utmärks vanligen också av ålder och förfall 

och förknippas ofta med så kallad ruinromantik. Utmärkande för det pittoreska är också att det 

till skillnad från det sublima inte utmärks av det oändliga och gränslösa utan av dess form och 

dess begränsningar. Främst hör det pittoreska inom konsten ihop med landskapsmåleri som 

visualiserar en brokig och vildvuxen miljö. Men det pittoreska kan enligt Price även anpassas 

på trädgårdskonst och behöver således inte vara kopplat till bildkonsten. Frikopplat från den 

estetiska definitionen har det pittoreska en omvänd betydelse. Här kännetecknar det pittoreska 

istället omgivningar vars skönhet för tankarna till konstnärligt måleri.59 

                                                
57 Titel på originalspråk är Charmeur de serpents.  
58 Nochlin, 1991, s. 35.  
59 Ekman, Rolf, Estetikens historia från sjuttonhundratalets början till och med Goethe, (Lund, 1963), s. 46 & 65 
ff.  
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   Nochlin tycks dock ha en bredare definition av. Enligt henne är det pittoreska en kategori 

under vilken det går att placera in en rad visuella objekt och ideologiska strategier, däribland 

Gérômes och Delacroix orientalistiska måleri. Utmärkande för det pittoreska i den piktorala 

orientalismen är bland annat konstnärens vilja att avbilda orientalernas traditionella sysslor 

och traditioner. Avsaknaden av tidslig dimension är således typisk för pittoreska 

bildframställningar. Även den realism som kännetecknar Gérômes verk är ett resultat av den 

pittoreska orientalismen, liksom det faktum att det avbildade subjektet framställs som 

alienerad från betraktaren. Det pittoreska tycks hos Nochlin följaktligen innebära att den 

orientaliska kulturen bedöms efter den västerländska rationalismens kriterier, något som i sin 

tur leder till att Orienten och dess invånare skildras som typiskt annorlunda.60 

   Den stora vikt som Gérôme har lagt vid detaljerna i Ormtjusaren bidrar enligt Nochlin 

ytterligare till att framställa orientalen som underlägsna europén. Som exempel tar hon upp de 

trasiga kakelplattor som går att skymta på väggen bakom ormtjusarens publik. Denna 

specifika detalj tas lätt för en direkt återgivning men är snarare en moralisk kommentar menar 

Nochlin. Gérômes realism utgör i det här fallet en ”architecture moralisée”, det vill säga en 

symbol för hur det orientaliska folket har låtit sin kultur förfalla. I Ormtjusaren möter 

betraktaren således inte en objektiv återgivning av verkligheten utan en förvrängd reflektion 

av den. När de gäller de orientalistiska verken bör det således inte vara möjligt att tala om 

realism utan att ta hänsyn till vems verklighet det är man egentligen talar om påpekar 

Nochlin.61 

 
What I [Nochlin] am trying to get at, of course, is the obvious truth that in this painting Gèrôme is not 

reflecting a ready-made reality but, like all artists, is producing meanings. If I seem to dwell on the issue 

of authenticating details, it is because not only Gérôme´s contemporaries, but some present-day revisionist 

revivers of Gérôme, and of Orientalist painting in general, insist so strongly on the objectivety and 

credibility of Gérôme´s view of the Near East, using this sort of detail as evidence for their claims. 62 

 

   Ytterligare en egenskap som Nochlin anser är utmärkande för Gérômes verk är avsaknaden 

av tidslig dimension. Händelsen som utspelas tycks vara frusen i tiden och skiljer sig således 

från många målningar med västerländska motiv från samma period. Detta trots de stora 

omvälvningar som Orienten genomgick under denna period, mycket på grund av den 

                                                
60 Nochlin, 1991, s. 51 f.  
61 Ibid., s. 34 ff.  
62 Ibid., s. 39.  



 20 

europeiska expansionen.63 Ett konstaterande som för oss vidare till ännu en egenskap som 

Nochlin menar är typisk för de pittoreska skildringarna av Orienten, nämligen den uppenbara 

frånvaron av européer. Vare sig Gérômes eller Delacroix verk inkluderar västerländska 

turister, kolonisatörer eller liknande. Detta trots att Orienten under denna period var ett av de 

områden som européerna helst reste i.64  

Indeed, it might be said that one of the defining features of Orientalist painting is its dependence for its 

very existence on a presence that is always an absence: the Western colonial or touristic precense. The 

white man, the Westerner, is of course always implicitly present in Orientalist paintings like Snake 

Charmer; his [sic] is necessarily the controlling gaze, the gaze which brings the Oriental world into being, 

the gaze for which it is ultimately intended.65 
 

Orientalisten är således alltid närvarande i konstverket i och med sin roll som betraktare. 

Europén styr den orientalistiska diskursen genom att han både är en integrerad del och en 

aktiv skapare av Orienten. Orienten däremot blir aldrig en del av Europa, orientalen bedöms 

och definieras medan europén alltjämt slipper undan.66 

 
Den vita kvinnans roll i den piktorala orientalismen 
Ett verk som har stora tematiska likheter med både Sardanapalus död och Slavmarknaden är 

Gérômes Moriskt bad67 från 1870, (se bildbilaga, bild 6.). En avgörande skillnad mellan dessa 

verk är dock den nakna kvinnans pose. Till skillnad från kvinnan som säljs på slavmarknaden 

är hon vänd bort från betraktaren. Hennes hållning saknar helt den direkta sexuella 

provokation som gestaltas i Slavmarknaden, men likväl utgör hon en sexuell fantasi för den 

manlige betraktaren. Den nakna vita kvinnan tycks vara i färd med att göras redo för sultanens 

säng, samtidigt som den erotiska stämningen förstärks ytterligare av att en vit och en svart 

kvinna i den här typen av målningar ofta symboliserar lesbiska förhållanden. Även i denna 

målning har Gérôme lagt ner stor möda på att åstadkomma en naturalistisk återgivning, dock 

besitter detta verk även en slags konstnärlig aura som saknats i hans tidigare beskrivna verk. 

Den nakna vita kvinnan för tankarna till en grekisk gudinna och det är tydligt att Gérôme 

refererar till Ingres haremsscener från början och mitten av 1800-talet.68 Motivet motiveras 

således av den klassicistiska tradition som han hänvisar till. Det är tydligt att man under denna 
                                                
63 Ibid., s. 35.  
64 Loomba, 2006, s. 67 
65 Ibid., s. 37.  
66 Nochlin, 1991, s. 36 ff.  
67 Titel på originalspråk är Bain Maure (deaux femmes).  
68 Nochlin, 1991, s. 47 ff.  
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period tillät en betydligt mer sexuellt utmanande gestaltning av orientaliska kvinnor än av 

europeiska. Den piktorala orientalismen gjorde det följaktligen möjligt för orientalisterna att 

avbilda motiv som tidigare hade ansetts vara tabu. 

   Det finns enligt Nochlin ett tydligt samband mellan den roll som Delacroix och Gérôme 

tilldelar kvinnorna i de beskrivna verken och 1800-talskonstnärens antagna rätt till sina 

kvinnliga modellers kroppar.69 Gérômes och Delacroix modeller var knappast kvinnor från 

adeln eller bourgeoisien. Däremot var det vanligt att kvinnor ur arbetarklassen kvinnor sålde 

sina kroppar till manliga konstnärer. Förhållandet mellan konstnären och den kvinnliga 

modellen speglar enligt Pollock den heteronormativitet som präglar konsthistoriens kanon. 

Det tydliggör också hur konstnären i sin egenskap av man kunde bemästra modellens kropp. 

Ett förhållningsätt som visualiseras i flera verk av Gérôme som föreställer konstnären och 

hans modell. Enligt dessa resonemang går det således att dra slutsatsen att konsthistorien är en 

diskurs som till stor del har möjliggjorts genom exploaterandet av kvinnors kroppar.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
69 Ibid., s. 43 f.  
70 Pollock, 1999, s. 43 ff. 
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Mackenzies kritik av The Imaginary Orient 
Mackenzie tycks godta Nochlins påstående att det existerar en piktoral orientalism. Till 

skillnad från Nochlin anser han dock att det är lite som tyder på att det finns ett samband 

mellan det imperialistiska styret och den orientalistiska konsten. Imperialistiska 

föreställningar skiftar och därmed bör imperialismen inte bara betraktas som ett ekonomiskt, 

militärt och politiskt fenomen utan också som en kulturell och intellektuell företeelse. Likväl 

kan vi inte analysera den orientalistiska konsten utan att ta hänsyn till den sociala och 

historiska kontext i vilka verken skapades. Således, hävdar Mackenzie, kan inte enbart det 

koloniala projektet utgöra grunden för den piktorala orientalismen.71 

   Mackenzie delar in den piktorala orientalismen i fem faser. Den första fasen inleddes under 

1700-talet då allt fler konstnärer började intressera sig för orientaliska motiv, trots att de 

själva aldrig hade besökt Orienten. Den andra fasen kännetecknas dels av den topografiska 

och arkeologiska realism som företräddes av en rad orientalister, samt av de romantiker som 

intog en mer känslobetonad inställning gentemot Orienten. Den tredje fasen inbegriper 

konstnärer som Gérôme som inledde sitt konstnärskap som romantiker men som sedan 

övergick till ett tydligt realistiska stilgrepp. Under den senare delen av 1800-talet inleds den 

fjärde fasen och det sker gradvis en tematisk förändring av den piktorala orientalismen. 

Orientalisterna börjar nu uppmärksamma Orientens kulturella och sociala variation och 

således, påstår Mackenzie, ökar också möjligheten för ett möte på lika villkor mellan Öst och 

Väst. Den femte och sista fasen är i sitt stilgrepp mer teknisk än tematisk. Allt fler 

västerländska konstnärer tar under denna period stort intryck av den österländska konsten. 

Framför allt anammades islams dekorativa konst av modernister som Kandinsky och Matisse. 

Enligt Mackenzie tycks således den piktorala orientalismen nå sitt slut kring 1900-talets mitt. 

Nochlin menar emellertid att den orientalism som företräddes av bland andra Gérôme och 

Delacroix utgjorde en stor förutsättning för den populärorientalism som idag är en väl 

integrerad i diskursen om Orienten.72 

 
 

 

 

                                                
71 Mackenzie, 1995, s. 47 ff.   
72 Nochlin, 1991, s. 57.  
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Orientalismen – en del av den romantiska rörelsen 
I The Imaginary Orient kommenterar Nochlin inte bara utelämnandet av västerländska 

individer i de orientalistiska verken utan också bristen på motiv som visualiserade 

konsekvenserna av den franska och brittiska ockupationen. Stridscener var visserligen ett 

populärt motiv hos orientalisterna, men i regel återgav dessa verk strider mellan olika arabiska 

folk och inte mellan österlänningar och européer. Den allmänna uppfattningen var enligt 

Nochlin att det västerländska våldet var en rationell handling medan orientalernas våld var ett 

resultat av deras bristande förnuft.73 Ett exempel på detta, som Nochlin inte tar upp, är 

Delacroix Blodbadet på Chios (1824) som både visualiserar själva massakern och de 

katastrofala följderna av den, (se bildbilaga, bild 7.). Detta verk kan således, liksom 

Sardanapalus död, betraktas som ett dokument som visualiserar Europas antagna 

överlägsenhet gentemot Orienten. 

   Enligt Mackenzie är dock den piktorala orientalismen snarare ett uttryck för den romantiska 

rörelsen än för imperialistisk ideologi. Intensiteten i Delacroix målningar kan således 

förklaras med att han var del av en strömning som utmärks av en våldsam och känslobetonad 

tematik. Det sublima, som var ett mycket uppskattat begrepp hos romantikerna, syftar just på 

den kittlande rädsla som betraktaren upplever vid åsynen av det storslagna och skrämmande. 

Den piktorala orientalismen bör betraktas som en revolt mot det viktorianska samhället och 

inte som en diskurs som syftar till ett särskiljande mellan Vi och Dem menar Mackenzie. 

Även häftiga sammandrabbningar mellan djur var ett vanligt motiv hos europeiska konstnärer 

under 1800-talet. Vilket enligt Mackenzie bevisar att Delacroix sexuellt laddade och 

våldsamma motiv inte grundade sig i konstnärens snedvridna syn på kvinnor och orientaler. 

Framför allt lejon som är kända för att symbolisera mänsklig kraft var ett populärt motiv, 

liksom hästar som till skillnad från lejonen framställdes som ädla och graciösa. Under 

romantiken uppkom således en mängd målningar som visualiserade striderna mellan dessa två 

motpoler. De våldsamma djurscenerna betraktas visserligen ofta som en spegling och ett 

rättfärdigande av mänskligt våld, men den orientaliska omgivning som ofta utgjorde 

bakgrunden till dessa motiv användes enbart för att förstärka den dramatiska stämningen. 

Målet var inte att framställa orientalerna som fundamentalt annorlunda utan snarare att 

understryka likheterna mellan Öst och Väst hävdar Mackenzie.74 

                                                
73 Ibid., s. 52 ff.  
74 Mackenzie, 1995, s. 48 ff., 55 f., & 63 ff 
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   Det är emellertid svårt att godta Mackenzies argument. För faktum är att de strider som i 

realiteten ägde rum i bland annat Algeriet och Egypten hade politiska och ideologiska orsaker 

som var specifika för Europas inställning mot utomeuropeiska länder. De djurscener som 

Mackenzie beskriver kan mycket väl vara ett uttryck för romantikernas dröm om en ny 

tillvaro men de kan likväl inte jämföras med verk som Sardanapalus död och Blodbadet på 

Chios. Blodiga slagsmål mellan lejon och hästar är inte detsamma som motiv där nakna 

kvinnor spetsas på svärd av orientaliska män. De verk som Mackenzie tar upp är dessutom 

skapade av konstnärer som Vernet och Landseer och inte av Gérôme eller Delacroix som 

Nochlin tar upp just på grund av deras specifika framställning av Orienten (Se bildbilaga, bild 

8.). Genom hela sin text talar Mackenzie främst om den brittiska erfarenheten av Orienten, 

trots att Nochlin analys är begränsad till franska konstnärer. Något som Mackenzie motiverar 

med att den engelska konstmarknaden till stor del styrde även de franska orientalisternas val 

av motiv.75  

 

Orientalistens längtan efter sexuell frihet 
Ett resultat av orientalisternas intresse för österländska seder och traditioner var, enligt både 

Nochlin och Mackenzie, att visualiseringarna av Orienten saknade tidslig dimension. 

Fascinationen för och återgivningen av den islamska religionsutövningen bidrog enligt 

Nochlin också till att skapa en harmonisk och i viss mån idealiserad bild av Orienten som inte 

stämde överens med verkligheten i de franska kolonierna.76 Mackenzie avfärdar dock 

påståendet att de orientalistiska verkens avsaknad av modernitet skulle vara ett uttryck för den 

västerländska civilisationens antagna överlägsenhet. Snarare utgjorde Orienten ett perfekt 

historiskt motiv i en samtida miljö. Ett faktum som snarare tyder på en beundran för den 

orientaliska civilisationen då historiemåleriet under denna period betraktades som det främsta 

av måleriets olika genrer. Orientalismen bör således betraktas som en reaktion på de stora 

förändringar som Europa hade genomgått i och med den industriella revolutionen hävdar 

Mackenzie. I själva verket hyste många orientalister en stor repsekt för Orienten på grund av 

områdets koppling till den bibliska historien. Nochlin anser dock att denna egenskap gör den 

piktorala orientalismen problematisk, dels för att den ger en ensidig bild av Orienten och dels 

för att den inte synliggör effekterna av den europeiska expansionen. 

   Enligt Mackenzie påverkades även orientalisternas motivval av de europeiska turister som 

vistades i Medelhavsområdet under denna period. Likaså styrde mecenater och konsthandlare 
                                                
75 Ibid., s. 47 ff. 
76 Nochlin, 1991, s. 49 ff.  
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som Goupil och Gambart konstnärernas val av motiv. Dock finns det enligt Mackenzie inget 

som tyder på att köparna av orientalistisk konst betraktade den som en symbol för 

imperialistisk ideologi. I Orienten fanns allt det som Väst hade förlorat i och med 

industrialiseringen, därav konstnärernas stora intresse för Österlandets seder och traditioner.77 

Enligt Mackenzie är således Nochlins kritik av orientalisterna orimlig eftersom  

 
[e]ach new phase in every art is an act of destruction, since it destroys an area of innocence, creating a 

route forward which renders others redundant or inadmissible. Creation has ever been the obverse of 

destruction, particulary obvious and poignant for the architect or the landscape gardener. To suggest that 

the artist should not portray cultural forces that are in retreat, disappearing customs or classes, is a counsel 

of despair.78  
 

   Verk som Slavmarknaden bör enligt Mackenzie i själva verket betraktades som en revolt 

mot det stränga viktorianska samhället. Orientalisternas haremsscener och slavmarknaderna är 

i själva verket ett uttryck för en längtan efter frihet, närmare bestämt sexuell och manlig 

frihet. De populära haremsscenerna utgjorde för europén en sexuell fantasi som stod i stor 

konstrast till det sexuellt konservativa Europa. Liksom alla mänskliga individer påverkades 

orientalisterna av de ekonomiska, intellektuella och sociala förändringarna av sin tid. 

Imperialismen ökade visserligen möjligheten att besöka Orienten, men den piktorala 

orientalismen kan ändå inte betraktas som ett direkt resultat av det imperialistiska styret. De 

europeiska konstnärernas närvaro i Öst berodde enligt Mackenzie delvis på att Europa inte 

längre erbjöd några spännande motiv. I den orientaliska staden och dess omgivningar var det 

däremot möjligt att finna en mängd inspirerande teman. Även den geografiska närheten 

spelade en avgörande roll, vilket även Said har påpekat var en stor förutsättning för 

Orientalismen. Samtidigt hyste de européerna en oro inför vad som skulle möta dem utanför 

Europas gränser. I orientalisternas verk ryms således både en fascination och en ängslan inför 

Orienten och dess invånare menar Mackenzie.79  

 
 

 

 

 

                                                
77 Mackenzie, 1995, s. 47 ff & 57 ff.  
78 Ibid., s. 54.  
79 Ibid., s. 48 ff. & 63 ff.  
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Thus, the Orientalist painters expressed both sublime fear and a sense of liberating themselves and their 

art; both admiration for the outward forms of alien religion and anxieties about its inner meanings; both 

fright at cultural difference and an admiring fascination with characteristics their own society had 

repressed. Above all they held out a programme for renewal to their own highly urbanised, excessively 

industrialised and overripe societies.80  
 

Enligt Mackenzie utgjorde Orienten förutom en sexuell fantasi även en, för européerna, 

eftersträvansvärd modell för maskulinitet. Med sina verk hyllade orientalisterna arabvärldens 

särskiljande av män och kvinnor. De sexuellt laddade motiven var ett sätt för orientalisterna 

att utforska sin egen identitet. Den piktorala orientalismen tillät följaktligen de europeiska 

männen att komma i kontakt med sina innersta känslor.81  

 
Thus the feminising of the East reflected a necessary attraction and close connection with European 

males´ inner needs. Through the East, men were rediscovering and renegotiating their capacity to handle 

emotion, personal expression and intimacy, so often repressed in the European context.82 
 

Utifrån detta perspektiv uttrycker Gérôme och Delacroix sexistiska verk både en längtan efter 

sexuell frihet och manlig själsutforskning, liksom drömmen om ett könssegregerat samhälle. 

   Enligt Mackenzie blev orientalisternas avbildningar av araber mer sympatiska under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet. Men redan innan dess fanns det många verk vars 

motiv innefattade positiva bilder av Orienten. Mackenzie tar bland annat upp de jaktscener 

som var ett populärt motiv hos orientalisterna och som enligt honom själv symboliserar 

manlig styrka och kontroll. Jaktscenerna hade också en koppling till romantikernas 

fascination för medeltida riddarordnar. Arabiska riddare var ett uppskattat motiv liksom 

medeltida adelsdamer i en orientalisk miljö.83 Mackenzie tillbakavisar också Nochlins 

påstående att orientalisterna undvek att avbilda sammandrabbningar mellan Öst och Väst. I 

själva verket rymmer flera av orientalisternas målningar avbildningar av europeiska turister 

och franska soldater. Likaså var Gérôme känd för att försköna sina motiv, just för att de inte 

skulle uppfattas negativt.84 Enligt detta resonemang har konstkritiker som Nochlin grundat 

sina antaganden om den piktorala orientalismen på ett allt för selektivt urval och godtyckliga 

tolkningar.  

                                                
80 Ibid., s. 65.  
81 Ibid., s. 58.  
82 Ibid., s. 58.   
83 Ibid., s. 53 ff. 
84 Ibid., s. 60.  
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Att politisera konsthistorien  
Enligt min mening gör Mackenzie ibland en mycket underlig läsning av Nochlin. I sin kritik 

av The Imaginary Orient har han bland annat med följande citat av Nochlin: 

 
Works like Gérôme's, and that of other Orientalists of his ilk, are valuable and well worth investigating 

not because they share the aesthetics values of great art on a slightly lower level, but because as visual 

imagery the anticipate and predict the qualities of incipient mass culture. As such, their strategies of 

concealment lend themselves admirably to the critical methodologies, the deconstructive techniques now 

employed by the best film historians, or by sociologist of advertising imagery or analyst of visual 

propaganda, rather than those of mainstream art history.85  
 

Mackenzie hävdar att Nochlin med detta påstående gör en rad ogrundade antaganden. 

 
This statement contains some surprising assumptions: that ‘great art’ is somehow above such techniques, 

that popular culture, notably film, can never aspire to high art, and finally, that all Orientalist art exist on 

an entirely different plane from that considered by ‘mainstream art history’.86  

 

Vad Nochlin i själva avser är att rikta kritik mot två mycket vanliga förhållningssätt inom den 

konstvetenskapliga disciplinen. Den ena företräds av konstvetare som genom att uppvärdera 

konstnärer som Gérôme avser att göra honom till en del av konsthistoriens kanon. Den andra 

utgörs av de som vill bevara kanon som den är och som anser att konsthistorien är en disciplin 

som endast bör ägna sig åt den höga konsten. Enligt denna hållning finns det således ingen 

mening med att studera orientalister som Gérôme eftersom de inte tillhör gruppen av erkända 

mästare. Felet med de båda positionerna är emellertid att de betraktar konstvetenskapen som 

en positiv och inte som en kritisk disciplin menar Nochlin. Ett ställningstagande som har gjort 

att konstvetenskapen, till skillnad från filmvetenskapen och sociologin, inte har antagit 

utmaningen att dekonstruera orientalismen.87  

   Enligt Said var det konstnärliga utforskandet av Orienten långt i från oskyldigt.  Genom att 

skapa en bild av Orienten möjliggör orientalismen också maktutövandet över den.88 

Följaktligen går det inte att frikoppla konstnärer som Gérôme och Delacroix, vars yrke i 

bokstavlig mening var att skapa bilder av Orienten, från vare sig orientalismen eller det 

                                                
85 Nochlin, 1991, s. 57.  
86 Mackenzie, 1995, s. 47.  
87 Nochlin, 1991, s. 56 f.  
88 Said, 1995, s. 9 & 123. 



 28 

koloniala projektet. Det som Mackenzie är mest kritisk till är att Nochlin inte tar tillräckligt 

stor hänsyn till den historiska kontext i vilken orientalisterna verkade. Själv menar han att vi 

inte kan bedöma ett verk utan att analysera det utifrån upphovsmannens bakomliggande 

intention. Vi måste alltid ta hänsyn till vem som har skapat verket och för vilken publik det 

var ämnat.89 Detta synsätt gör det emellertid omöjligt att analysera orientalismen som diskurs. 

Vi kan använda oss av orientalisternas verk för att urskilja historiska sammanhang och 

förhållanden, men inte för att urskilja konstnärens bakomliggande intention. Konstverken bär 

inte på en inneboende sanning. I det här sammanhanget, då vi betraktar orientalismen och den 

konsthistoriens kanon som en diskurs, bör vi således bortse från vad Foucault kallar 

”subjektets suveränitet”.90 Det som bör undersökas är hur verken i fråga kan ha påverkat den 

västerländska bilden av Orienten. Enligt Nochlin är betraktaren alltid en aktiv medskapare i 

verket, åskådaren är alltid närvarande i verket genom sin granskande blick. Likväl kan 

konstverkets stilistik, tematik och komposition ge oss en uppfattning om hur konstnären med 

sin blick formade den verklighet som avbildades. Vad konstnären i själva verket kände eller 

tänkte kommer vi aldrig att få veta. Däremot kan vi undersöka vilka ideologiska antaganden 

som konstverket uttrycker.     

   Enligt Nochlin ligger problemet främst i att man hellre diskuterar de orientalistiska verken 

utifrån estetisk kvalitet och inte utifrån politisk innebörd.91 Precis som Halbertsma påpekat är 

konsten kopplad till stora ekonomiska krafter. Något som ofta leder till att konstnärer som 

Gérôme snarare ignoreras än att kritiseras. Gérômes motivval är med största sannolikhet en av 

de grundläggande orsakerna till att samtiden har ägnat så lite uppmärksamhet åt hans 

konstnärskap. Det är lätt att avfärda hans verk som pornografi och därmed också undgå att 

reflektera över den piktorala orientalismens innebörd. Genom att sätta upp regler för vad som 

utgör bra konst kan verksamma inom konstmarknaden effektivt undvika att diskutera de 

förhållanden som möjliggjorde verkens tillkomst. Nochlin hävdar emellertid att ”[a]ny 

attempt on the part of an art historian to deal with the issue of art and politics /.../ must first 

engage with the politics of art history itself”.92 Om vi ska ta Foucault på orden kan det aldrig 

finnas någon makt utan vetande och aldrig något vetande utan maktpåverkan. Konsthistorien 

och kunskapen om den utgör således en diskurs som styrs av både politiska och ekonomiska 

faktorer. Precis som Nochlins ursprungliga titel, Realism and Power, Violence and the 

Picturesque: The Politics of Orientalism, antyder så är den piktorala orientalismens ett uttryck 
                                                
89 Mackenzie, 1995, s. 14 f.   
90 Foucault, 2002, s. 150 & 170.  
91 Nochlin, 1991, s. 33 f.  
92 Ibid. s. 33.  
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för både makt och kolonialt våld. Istället för att befästa konsthistoriens kanon borde vi således 

jobba för att politisera den, något som endast är möjligt om vi betraktar konstvetenskapen som 

en kritisk disciplin snarare än en positiv. 

   Mackenzie hävdar att verk som Slavmarknaden och Sardanapalus död uttrycker en längtan 

efter sexuell frihet och manlig själsrannsakan. Han erkänner själv att det inte finns ett 

”oskyldigt öga” eller en ”objektiv lins” genom vilken vi betraktar världen, men tycker likväl 

att Nochlins kritik till stor del är obefogad och godtycklig.93 Genom att försöka rättfärdiga 

orientalisternas val av motiv går emellertid Mackenzie helt förbi Nochlins kritik. Han blir en 

av de som försöker bredda kanon genom att inkludera konstnärer som Gérôme, utan att 

kritiskt reflektera över kanons innebörd.     

   Liksom Mackenzie anser Said att strävan efter omvälvande upplevelser var typisk för 

romantiken. Den moderna fransmannen betraktade Orienten som en plats där han kunde finna 

trygghet i traditionella värderingar och vinna tillbaka det han hade förlorat i andlighet. Det 

tycks således finnas grund för Mackenzies påstående hos Said. En avgörande skillnaden är 

dock att Said betraktar den romantiska rörelsen som en integrerad del av orientalismen, och 

inte som ett rättfärdigande av den.94 Även om orientalisternas fascination för Orienten 

grundade sig i en längtan efter själslig och sexuell frihet kan deras verk likväl betraktas som 

ett uttryck för imperialistisk ideologi. Bristen på arabiska 1800-talskonstnärer som avbildade 

prostituerade fransyskor eller franska flanörer talar sitt tydliga språk. Det var i deras egenskap 

av européer som orientalisterna kunde besöka Orienten. Likaså låg det koloniala projektet till 

stor del bakom Väst kunskapsinhämtande om området. Kunskap som kom att påverka 

orientalisternas bildspråk. Kort sagt möjliggjordes orientalisternas konstnärskap till stor del av 

Europas vilja att bemästra Orienten. Således både kan och bör dessa verk behandlas som ett 

uttryck för imperialistisk ideologi.  

 

 

 

 

 
                                                
93 Mackenzie, 1995, s. 53. 
94 Said, 1995, s. 116 & 270. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte var att genom en närläsning av Linda Nochlins artikel The Imaginary Orient 

diskutera frågan om orientalismen inom konsten, liksom att redogöra för John M Mackenzies 

kritik och revidering av Nochlins text. Stor fokus låg också på de orientalistiska verkens 

ställning inom konsthistoriens kanon, liksom på Nochlins kritik av den konstvetenskapliga 

disciplinen.  

   Enligt Edward Said utgörs relationen mellan Öst och Väst av ett maktförhållande. Orienten 

är enligt detta synsätt en europeisk konstruktion som har uppkommit ur behovet av att 

framställa den västerländska civilisationen som kulturellt överlägsen. Denna företeelse ger 

Said beteckningen “orientalism”. Orientalismen kännetecknas både av en specifik 

kunskapstradition och av en viss typ av maktutövning. Bland annat har kolonialismen har haft 

en stor betydelse för dess utveckling och utbredning.  

   I The Imaginary Orient undersöker Nochlin orientalismens bildspråk genom att koppla 

samman diskursen med Delacroix och Gérômes konstnärskap. Det visade sig att 

konstnärernas gestaltning av den orientaliska kvinnan framför allt var av betydelse för den 

piktorala orientalismen. Likaså var Gérômes realistiska stilgrepp och konstnärernas pittoreska 

framställning av Orienten avgörande för Nochlins analys. De flesta av orientalisternas verk 

präglades även av en avsaknad av västerländska turister och kolonisatörer. Detta trots att den 

orientalistiska konsten enligt Nochlin är ett uttryck för imperialistisk ideologi. Mackenzie 

anser dock att den piktorala orientalismen snarare är ett uttryck för den romantiska rörelsen. 

För att förstå den orientalistiska konsten måste vi ta hänsyn till det sociala och historiska 

kontext i vilka verken skapades. Gérômes och Delacroix sexistiska verk betraktar han således 

först och främst som en revolt mot det viktorianska samhället.  

   Enligt Said var dock det konstnärliga utforskandet av Orienten långt i från oskyldigt. Enligt 

honom och Nochlin går det inte att frikoppla konstnärer som Gérôme och Delacroix, vars yrke 

i bokstavlig mening bestod av att skapa bilder av Orienten, från vare sig orientalismen eller 

det koloniala projektet. Genom att försöka rättfärdiga orientalisternas val av motiv sällar sig 

Mackenzie till de som betraktar konstvetenskapen som en positiv disciplin. Nochlin menar 

dock att vi i stället för att befästa den konsthistoriska kanon borde politisera den, något som 

endast är möjligt om vi betraktar konstvetenskapen som en kritisk disciplin snarare än en 

positiv. 
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Bildbilaga  

 
Bild 1.  
Eugène Delacroix, Sardanapalus död, 368 x 495 cm, 1828, olja på duk, Louvren, Paris. 

 

Delacroix blev hårt kritiserad när han ställde ut målningen ovan på Parissalongen. Motivet är 

hämtat från Byrons pjäs Sardanapalus från 1821. Den assyriske kungen Sardanapalus, som 

med vetskapen om sitt militära nederlag bestämmer sig för att ta med sig sina tjänarinnor in i 

döden, ligger bekvämt utsträckt på en säng i målningens centrum. Hans pose för tankarna till 

en filosof och han tycks vara både kroppsligt och mentalt distanserad från massakern som 

sker runt omkring honom. Likaså ignorerar han kvinnan som ligger vid hans fötter och ber om 

hans nåd. Målningen är enligt Nochlin den ultimata manifestationen av manlig dominans. Den 

visualiserar på samma gång myten om den sexuellt tillgängliga kvinnan och den primitiva 

Orienten.  



 
 
Bild 2. 
Jean-Léon Gérôme, Slavmarknaden, 84,8 x 63,5 cm, tidigt 1860-tal, olja på duk, Sterling and Francine Clark Art 
Institute, Williamstown, Massachusetts.  
 

Gérômes Slavmarknaden har stora tematiska likheter med Sardanapalus död. Dock gör hans 

realistiska stilgrepp att målningen framstår som en objektiv återgivning av verkligheten. 

Denna ”pseudorealism” är viktigt för förståelsen av Gérômes verk eftersom den går hand i 

hand med mystifieringen av Orienten. Motivet är vanligt förekommande hos Gérôme som till 

skillnad från Delacroix spenderade stor tid i Orienten.  Delacroix verk kunde följaktligen 

avfärdas som en produkt av konstnärens egen fantasi medan Gérômes ansågs ha en 

existerande verklighet som förlaga. Vad Gérômes slavmarknad i själva verket ger uttryck för 

är enligt Nochlin två mycket konkreta ideologiska antaganden om makt. Närmare bestämt 

mäns makt över kvinnor och vita mäns antagna överlägsenhet och makt över mörkare 

folkslag.



 

Bild 3.  
Édouard Manet, Bal masqué à l'opéra, 59,1 x 72,5 cm, 1873, olja på duk, The National Gallery of Art, 
Washington, DC.  
 

Manets Bal masque à l’opéra delar enligt Nochlin flera av Slavmarknadens ideologiska 

antaganden om mäns makt över kvinnor. Det exempel som Nochlin tar upp är dock en 

beskuren bild av målningen ovan. En viktig skillnad mellan de två verken är emellertid att 

transaktionen i Manets målning äger rum i Paris och inte på en slavmarknad i Mellan Östern. 

Ett faktum som enligt Nochlin kan vara en av anledningarna till att Manets, och inte Gérômes, 

målning refuserades av Parissalongen. När Gérôme avbildade orientaliska sexslavar hyllades 

han för sin objektivitet, men när Manet målade av prostituerade fransyskor blev han hårt 

kritiserad.  Refuseringen av Manets målning tydliggör således de restriktioner som gällde för 

1800-talskonstnärernas visualisering av köp av sexuella tjänster. 



 

 
Bild 4. 
Jean-Léon Gérôme, Ormtjusaren, 83,3 x 122,1 cm, sent 1860-tal, olja på duk, Sterling and Francine Clark Art 
Institute, Williamstown, Massachusetts.  
 

Ormtjusaren är kanske Gérômes idag mest välkända verk. Pojken i målningen, hans 

bortåtvända nakna gestalt och hans farliga sysselsättning, utgör enligt Nochlin en symbol för 

det primitiva och sexuellt farliga Österlandet. Han förkroppsligar på en och samma gång alla 

de farhågor och alla de förväntningar som europén kände inför sitt möte med Orienten. 

Målningens komposition gör att betraktaren kan ta del av både ormtjusaren och dennes 

publik. Åskådaren identifierar sig således inte med publiken som i Degas Ballerina, (se bild 

5), utan har istället makten att granska pojken och dennes publik. Gérômes konstverk utgör 

således, med Nochlins ord, ett visuellt dokument över 1800-talets imperialistiska ideologi. I 

målningens vänstra ytterkant skymtar de trasiga kakelplattor som Nochlin hävdar är en 

kommentar över Orientens moraliska förfall.  



                                                                                                                                                                            

 

Degas Ballerina är målad under samma period som 

flertalet av Gérômes verk. Till skillnad från 

ormtjusaren identifierar sig betraktaren i denna 

målning med publiken. Betraktaren blir följaktligen 

en del av den föreställning som utspelar sig på scenen 

och inte en distanserad åskådare som definierar 

motivet med sin blick.  
 

 

 

 

 
 
Bild 5. 
Edgar Degas, Ballerina, 58,4 x 42 cm, 1876, pastell på papper, Musée d'Orsay, Paris. 

 

 

I Moriskt bad har Gérôme ägnat stor 

uppmärksamhet åt de arkitektoniska 

detaljerna men också bemödat sig om att 

jobba i en konstnärlig tradition. Den nakna 

vita kvinnan för tankarna till en grekisk 

gudinna och det är tydligt att Gérôme 

refererar till Ingres haremsscener från 

början och mitten av 1800-talet. Den vita 

kvinnans nakenhet motiveras här av den 

långa konstnärliga tradition som konstnären 

hänvisar till.  
 
 
 

Bild 6.  
Jean-Léon Gérôme, Moriskt bad, 51 x 41 cm, 1870, olja på duk, Museum of Fine Arts, Boston.



 

 
Bild 7. 
Eugène Delacroix, Blodbadet på Chios, 419 x 354 cm, 1824, olja på duk, Louvren, Paris.  
 

Blodbadet på Chios är ett av Delacroix mest kända verk. Liksom i Sardanapalus död är temat 

på samma gång våldsamt och erotiskt. De halvnakna kvinnorna påminner i viss mån om 

utslagna madonnor men en likartad framställning av europeiska kvinnor skulle knappast ha 

godtagits av den europeiska konstmarknaden. Stridscener var visserligen ett populärt motiv 

under romantiken, men inom den piktorala orientalismen återgavs i regel strider mellan olika 

arabiska folk och inte mellan österlänningar och européer. Den allmänna uppfattningen var 

enligt Nochlin att det västerländska våldet var en rationell handling och att orientalernas våld 

var ett resultat av deras bristande förnuft. Blodbadet på Chios är ett bra exempel på detta. 

Detta verk kan således, liksom Sardanapalus död, betraktas som ett dokument som 

visualiserar Västerlandets antagna överlägsenhet gentemot Orienten.  



 

 
Bild 8. 
Horace Vernet, Lejonjakten, 57 x 82 cm, 1836, olja på duk, privat samling.   
 

Vernets Lejonjakten speglar enligt Mackenzie romantikernas fascination våldsamma 

sammandrabbningar.  Lejonen som symboliserar styrka och mod ställs mot de ädla och starka 

männen på hästarnas rygg.  Ökenlandskapet bidrar till den dramatiska stämningen och utgör 

på samma gång en sinnesbild för frihet. Den piktorala orientalismen år såldes inte 

nödvändigtvis ett utryck för en orientalism som syftar till ett särskiljande mellan Vi och Dem 

menar Mackenzie. I själva verket understryker målningen snarare likheterna än olikheterna 

mellan Öst och Väst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


