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1. Inledning 

Den lesbiska kvinnan har varit nästan helt osynlig i den västerländska konsthistorien. Sedan 

den sapfiska poesin har en ”lesbisk tystnad” varit rådande i ungefär tjugofyra århundranden. I 

modernitetens metropolis kommer slutligen brottet mot denna tystnad och i fronten finner vi 

en rörelse av lesbiska intellektuella i det tidiga 1900-talets Paris. I detta sammanhang hittar vi 

den amerikanska porträttkonstnären Romaine Brooks (1874-1970) som når sitt konstnärliga 

klimax under 1910- och 1920-talet. Brooks ägnar sig framförallt åt att porträttera tidigare 

nämnda kvinnor som jag framöver väljer att benämna som det lesbiska avantgardet. Något 

som utmärker dessa kvinnor rent visuellt är att de ofta är crossdressers och på så vis bär 

herrkläder. Utöver porträtten av dessa kvinnor utgörs Brooks konstnärskap av ett antal 

självporträtt och nakenstudier. Essensen i Brooks måleri kan sammanfattas som avbildandet 

av den lesbiska kvinnan – något som under rådande tid och genom århundraden dessförinnan 

är ett tabubelagt ämne. Att bryta mot detta tabu får konsekvenser och vänder upp och ner på 

rådande strukturer i förhållande till makt, patriarkat, position och i konstens fall – blick och 

betraktarskap.  

1.1 Syfte  

I min uppsats undersöker jag hur den lesbiska kvinnan fungerar liksom figurerar i både 

subjekt- och objektposition i Brooks måleri och huruvida avsaknaden av ett manligt subjekt 

liksom en manlig blick eventuellt manifesteras och uttrycks. På så vis kommer min 

undersökning försöka formulera villkor liksom egenskaper hos vad jag väljer att benämna 

som ett lesbiskt betraktarskap. Undersökningen syftar också till att granska hur det – genom 

det lesbiska betraktarskapet/konstnärskapet – skapas glidningar mellan subjekt och objekt 

liksom hur dessa två motparter återspeglar och syftar tillbaka till varandra. För att inte 

förvirra begreppen menar jag med subjekt den aktiva parten: antingen som betraktare eller 

konstnär; och som objekt den passiva parten: den betraktade eller avbildade. Undersökningen 

tar framförallt avstamp i målningarna i sig, men glider även in i ett visst kontextualiserande 

av Brooks konstnärskap för att på så vis kunna pröva rollen hos adressaterna liksom 

undersöka betydelsen av modernismen som konstvetenskaplig kontext. Jag vill även pröva 

tidigare existerande teorier om (kvinnlig) blick och betraktarskap och på så vis undersöka hur 

väl de lämpar sig i förhållande till den blickaktivitet som uppstår i uppsatsens empiriska 

material. Jag vill pröva just begreppen blick och betraktarskap utifrån antagandet att de säger 
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mycket om struktur och position inom en viss kontext. Genom undersökningen kommer 

därmed begrepp som modernism, avantgarde och kanon vara närvarande.  

1.2 Metod och material 

Romaine Brooks konstnärskap är inte särskilt omfattande, men för att begränsa 

undersökningen kommer jag att utgå från tre primära verk. Dessa verk innefattar en 

nakenstudie (La Venus Triste, 1916-1917), ett porträtt (Peter, a Young English Girl, 1923) 

och ett självporträtt (Self-Portrait, 1923) – samtliga målade i olja på duk.1  Jag väljer dessa tre 

verk då de representerar varsitt huvudfält för Brooks måleri liksom var sin klassisk genre. Jag 

finner även dessa verk lämpliga då de vart och ett inom sin egen sfär utmanar blicken och 

betraktarskapet och på så vis bjuder in till parallella men ändå olika undersökningar och 

prövningar av begreppen. För att närma mig verken kommer jag att utgå från en 

ikonografisk/ikonologisk metod i stil med den som har utformats av Panofsky för att 

därigenom analysera och detektera innehåll och eventuell allegori.2  Den 

ikonografiska/ikonologiska metoden innefattar tre steg: den pre-ikonografiska där det visuella 

beskrivs, den ikonografiska där det visuella identifieras och den ikonologiska där mening 

bakom det identifierade undersöks även i förhållande till kontext, information och 

omständigheter utanför det autonoma konstverket. Det tredje steget genomförs i denna 

uppsats i sammanlänkning med teori för att på så vis knyta bildtolkningen till undersökningen 

av det lesbiska betraktarskapet. Den ikonografiska/ikonologiska metodens ordning förblir 

dock relativt flytande i den undersökning som här ska genomföras och kommer inte rent 

kronologiskt följas till punkt och pricka. 

 
1.3 Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner 

1.3.1 Queerteori och feminism 

I min undersökning av Romaine Brooks och hennes måleri utgår jag från ett queerteoretiskt 

liksom feministiskt perspektiv. En queerteoretisk approach syftar framförallt till att upptäcka 

sådant som kan uppfattas som normbrytande, avvikande och dissonant. Detta görs ofta – men 

inte som regel – i förhållande till kön, genus och sexualitet. Den teoretiker jag framför allt 

                                                
1	  La	  Venus	  Triste	  hänger	  på	  Musées	  de	  la	  ville	  de	  Poitiers	  et	  de	  la	  Société	  des	  Antiquaires	  de	  l’Ouest,	  Musée	  
Sainte-‐Croix,	  Poitiers,	  Frankrike.	  Peter,	  a	  Young	  English	  Girl	  och	  Self-‐Portrait	  finns	  både	  på	  Smithsonian	  
American	  Art	  Museum,	  Washington	  D.C.	  Kopiorna	  som	  används	  i	  denna	  undersökning	  återfinns	  i	  Whitney	  
Chadwick,	  Amazons	  in	  the	  Drawing	  Room	  –	  The	  Art	  of	  Romaine	  Brooks,	  (Berkeley:	  University	  of	  California	  
Press,	  2000),	  s	  60,	  68,	  69.	  Bilderna	  kan	  ses	  i	  uppsatsens	  appendix.	  
2	  Anne	  D’Alleva,	  Methods	  &	  Theories	  of	  Art	  History,	  (London:	  2005,	  Laurence	  King)	  s	  20–28.	  
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använder mig av i förhållande till det queerteoretiska perspektivet är den amerikanska 

genusvetaren och språkforskaren Judith Butler och boken Genustrubbel – Feminism och 

Identitetens Subversion där teorin om performativiteten utvecklas.3 Performativitetsteorin 

utgår från att genus och sexualitet är sociala konstruktioner som har utformats genom 

upprepningar av koder för att slutligen utses till normer. Vid en undersökning av position – 

och givetvis även genus – kommer denna teori väl till pass. Vidare kommer ett feministiskt 

perspektiv att användas för att möjliggöra en prövning av Brooks i förhållande till 

modernistisk kanon på ett sätt där hennes konstnärskap inte bara belyses och adderas, utan 

även undersöks. När Brooks undersöks i en kontext utgår jag ifrån de kanadensiska konst- 

och språkvetarna Bridget Elliot och Jo-Ann Wallaces formulering av modernismen som ett 

diskursivt fält som bryter mot den mer föråldrade förståelsen av modernism som en statisk 

och stilistisk trend.4  

1.3.2 Blick- och betraktarskapsteori  

Huvudsakligt fokus för min uppsats är, likt tidigare presenterat, att granska betydelsen av det 

lesbiska betraktarskapet i förhållande till den teoribildning som redan står att finna i 

anknytning till blick och betraktarskap. För att närma mig betraktarskapet utgår jag från den 

brittiska filmvetaren Laura Mulvey och då specifikt hennes artikel ”Visuell lust och narrativ 

film” där hon utvecklar sin teori om den manliga blicken (the male gaze).5 I min 

undersökning utgår jag från att det autonoma konstverket (likt Brooks målningar) bjuder in 

till en interaktiv handling/rörelse där det pågår ett ständigt spel mellan betraktare, verk och 

konstnär. Jag vill mena att blick och betraktarskap blir centrala faktorer för att denna 

interaktivitet ska kunna uppstå. När jag sedan använder mig av Mulvey prövar jag hennes 

teorier i förhållande till måleri i stället för film, vilket kräver en viss omformulering av 

vinklar och grepp. Jag väljer därmed att huvudsakligen utgå från den del av blickteorin som 

behandlar det ”publika” betraktarskapet samtidigt som jag gör ett försök att lyfta den 

narrativa filmens blick ut i verkligheten. För att genomföra detta krävs det även – enligt en 

mer postmodern ordning – en förståelse av konstverket som både en del av eller en spegel till 

liv och samhälle. Även Mulvey gör detta till viss del – till exempel då hon applicerar en 

                                                
3	  Judith	  Butler,	  Genustrubbel	  –	  Feminism	  och	  Identitetens	  Subversion	  [1990],	  övers.	  Suzanne	  Almqvist,	  
(Göteborg:	  Bokförlaget	  Daidalos,	  2007).	  	  
4	  Bridget	  Elliott	  och	  Jo-‐Ann	  Wallace,	  Women	  Artists	  and	  Writers	  –	  Modernist	  (im)positionings,	  (London:	  1994,	  
Routledge)	  s	  1-‐30.	  
5	  Laura	  Mulvey,	  ”Visuell	  Lust	  och	  Narrativ	  Film”	  [1975],	  i	  Kairos	  –	  Feministiska	  konstteorier,	  red.	  P.	  Cornell,	  G.	  
Sandqvist,	  R.	  Spolander	  och	  S.	  Wallenstein,	  övers.	  Sven	  Olov	  Wallenstein,	  (Lund:	  Raster	  Förlag,	  2001),	  första	  
gången	  publicerad	  i	  Screen,	  1975,	  Vol	  16,	  Nr	  3.	  
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freudiansk psykologisk analysmetod på sin undersökning. Det psykoanalytiska kommer i 

övrigt inte tilldelas en central del i min uppsats, även om det stundtals kommer att figurera på 

en sekundär nivå, genom den teoribildning som används. 

 

Att enbart luta sig tillbaka mot Mulveys blickteori blir i min undersökning något olämpligt, 

dels för att den ursprungligen är utvecklad för film och dels för att den idag inte känns helt 

aktuell. En aspekt på hur den inte är användbar för min undersökning – och samtidigt 

verkligen är det – är hur denna teori förutsätter en ständig manlig närvaro och på så vis både 

är svåranvänd och oprövad i mer queera sammanhang.6 För att få in fler vinklar använder jag 

mig av de teorier som utformas av modevetaren Caroline Evans och designvetaren Lorraine 

Gammans i essän ”The Gaze Revisited”.7 Evans och Gamman gör här ett försök att utveckla 

begreppet manlig blick samtidigt som de sammanför det med både genus- och queerteori. 

Evans och Gamman väljer vidare att göra skillnad på looking och gazing (något som jag 

finner viss svårighet i att göra på svenska då översättningen oftast blir den samma).8  De 

menar att the gaze både är allvetande och allestädes närvarande och i detta transcendental, 

medan the look aldrig kan uppnå en liknande status utan är enbart förmögen att ägna sig åt ett 

fysiskt seende och betraktande.9 Detta skapar en förståelse av att the gaze ägnar sig åt mer än 

bara seende och egentligen inte ens kräver ett seende öga för att vara närvarande. The gaze är 

en blick som dels hör samman med det aktiva betraktarskapet men – i en större kontext – 

även med samhälleliga strukturer och en hierarkisk sortering av mänskliga kroppar. 

 

När jag använder det svenska begreppet blick liksom när jag utreder betraktarskap är det 

framförallt the gaze och inte the look åsyftas och fungerar som både utgångspunkt och 

definition. Det kan även vara viktigt att förtydliga att det är just begreppet blick som agerar 

synonym till the gaze medan betraktarskap mer beskriver en fysisk aktivitet eller en position. 

I uppsatsen kommer den manliga blicken framförallt figurera som begrepp för den gaze som 

utifrån Mulveys definitioner utgår från en manlig subjektivitet liksom låser kvinnan i 

                                                
6	  	  Detta	  är	  –	  bland	  annat	  –	  något	  som	  Mulvey	  tidigare	  har	  kritiserats	  för	  och	  för	  att	  bemöta	  viss	  kritik	  har	  hon	  
senare	  skrivit	  en	  kompletterande	  artikeln	  som	  också	  figurerar	  i	  min uppsats: Laura	  Mulvey,	  ”Eftertankar	  om	  
’Visuell	  Lust	  och	  Narrativ	  Film’	  inspirerade	  av	  Duell	  i	  solen”	  [1981],	  i	  Kairos	  –	  Feministiska	  konstteorier,	  red.	  P.	  
Cornell,	  G.	  Sandqvist,	  R.	  Spolander	  och	  S.	  Wallenstein,	  övers.	  Sven	  Olov	  Wallenstein,	  (Lund:	  Raster	  Förlag,	  
2001),	  första	  gången	  publicerad	  i	  Framework,	  1981,	  nr	  5-‐17.	  
7	  Caroline	  Evans	  och	  Lorraine	  Gamman,	  ”The	  Gaze	  Revisited,	  or	  Reviewing	  Queer	  Viewing”	  [1995]	  i	  A	  Queer	  
Romance:	  Lesbians	  and	  Gay	  Men	  in	  Popular	  Culture,	  (London:	  1995,	  Routledge).	  
8	  Evans	  och	  Gamman	  1995,	  s	  15.	  
9	  Evans	  och	  Gamman	  1995,	  s	  15.	  
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objektposition och på så vis upprätthåller en patriarkal maktordning. Därmed ligger 

definitionen på en något metafysisk och övergripande nivå och bör kanske inte i direkt 

bemärkelse förstås som den blick som tillhör enskilda individer.  

1.3.3 Centrala begrepp 

Undersökningen av blick och betraktarskap kommer att återknytas till Butlers 

performativitetsteori då denna liksom blickteorierna utgår från vad som kan liknas vid ett 

teatralt spel. I uppsatsen kommer det teatrala förstås framförallt som den reproducerande 

performativiteten då Brooks målningar inte är narrativa på samma sätt som filmens förlopp. 

Genom att knyta samman Butler med blickteorierna blir undersökningen av Brooks måleri 

genomförbar samtidigt som detta öppnar upp för att pröva relevansen hos teorierna i sig. Tre 

begrepp som ska granskas genom detta är narcissism, imitation och transvestism. Dessa tre är 

vanligt förekommande i sammanhang som specifikt rör kvinnligt betraktarskap. Narcissismen 

syftar till subjektets självobjektifiernade och identifikation med objektet, imitationen syftar 

till kvinnans efterhärmning och kopierande av mannen och transvestismen påvisar på ett 

snarlikt sätt hur kvinnan mentalt måste byta kön för att få tillgång till subjektpositionen. De 

tre begreppen undersöks i förhållande till Brooks och hennes måleri och deras tillämplighet i 

anknytning till ett lesbiskt betraktarskap kommer på så vis att prövas. Som en mindre 

beståndsdel i undersökningen granskas även den lesbiska blicken utifrån modernitetens 

kanske mest uppmärksammade betraktare – nämligen flanören. Flanören och hans blick har 

fastställt ett modernistiskt utgångsperspektiv och till viss del till och med definierat det som 

brukar kallas för modernitet och modernism. För att pröva flanörens blick kommer jag att 

använda mig av den brittiska kulturhistorikern Janet Wolff och hennes essä ”The Invisible 

Flâneuse?”. I denna essä granskas flanören utifrån kön och genus parallellt med en 

undersökning kring varför begreppet ”flanös” aldrig har existerat.10 Detta känns särskilt 

lämpligt att anknyta till Brooks, då hon som crossdresser anammar flanörens dandyestetik. 

 

Det är viktigt att belysa att begreppet lesbisk i 20-talets Paris inte kan jämställas med vår 

samtida definition, då begrepp som detta är relativt nytillkomna. Det är även idag inte 

oproblematiskt med denna typ av kategoriserande begrepp. Det jag då åsyftar vid 

användningen av begreppet lesbisk är det kvinnliga subjektet med emotionell och/eller fysisk 

                                                
10	  Janet	  Wolff,	  The	  Invisible	  Flâneuse?	  –	  Gender,	  Public	  Space,	  and	  Visual	  Culture	  in	  Nineteenth-‐century	  Paris,	  
[1985],	  (Manchester/New	  York:	  Manchester	  University	  Press,	  2006).	  
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attraktion mot det egna könet, men jag låter det samtidigt vara relativt flytande.11 Innan 

undersökningen påbörjas vill jag även tillägga att det givetvis inte råder en total avsaknad av 

män i Brooks värld och att målningarna som utgör undersökningens material har ställts ut i 

omgivningar där de har kommit i kontakt med en bredare publik. Jag kommer dock 

framförallt pröva dem i förhållande till den tilltänkta publiken – som jag vill mena är just det 

lesbiska avantgardet. Varför jag väljer att benämna dessa kvinnor som ett avantgarde 

kommer diskuteras senare i uppsatsen och inledningsvis fungerar detta mest som ett 

samlingsnamn för de åsyftade kvinnorna. 

 
1.4 Forskningsläge och motivering av ämnesval 

Forskning som rör Romaine Brooks konstnärskap är inte särskilt omfattande. Hon berörs 

aldrig i en egen monografi utan oftast bara som en del av större fältstudier rörande 1920-

talets lesbiska Paris. När Brooks behandlas i dessa fältstudier är det också sällan för att beröra 

hennes konstnärskap utan istället för att dokumentera henne som en historisk personlighet.  

Då hon har betraktats som bakåtsträvande och gammalmodig har hon aldrig tilldelats 

attributet avantgardistisk, vilket har resulterat i att hon som konstnär har fått mindre 

uppmärksamhet medan större fokus har riktats mot hennes normbrytande livsstil.12 I min 

undersökning läggs stor vikt på den lesbiska kvinnans position, vilket återigen kan ses som 

vikt lagd vid Brooks som ett lesbiskt subjekt och mindre på Brooks som konstnär. Jag menar 

dock att min undersökning till stor del blir annorlunda då min utgångspunkt är konstnärskapet 

och materialet den producerade konsten, samtidigt som visst fokus kommer att läggas på att 

utmana just rådande strukturer och definitioner för modernism och avantgardism. På så vis 

kommer denna uppsats både bryta mot, liksom följa, den tidigare forskningens fotspår.  

 

En av de mer omfattande studierna om Brooks är den amerikanska konstvetaren Tirza True 

Latimers Women Together/Women Apart – Portraits of Lesbian Paris.13 Denna studie berör 

1920-talets lesbiska kvinna utifrån både ett queerteoretiskt och feministiskt perspektiv och 

undersöker framförallt individer, kontext och självbild med något mindre fokus på 

producerad konst. Brooks tilldelas ett eget kapitel i denna bok och hon utgör ofta en 

nyckelroll (eller kanske till och med stereotyp) i Latimers kontextuella undersökning. 

                                                
11	  Läs	  mer:	  Latimer	  2005,	  s	  2-‐4.	  
12	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  34.	  
13	  Tirza	  True	  Latimer,	  Women	  Together/Women	  Apart	  –	  Portraits	  of	  Lesbian	  Paris,	  (New	  Brunswick:	  Rutgers	  
University	  Press,	  2005).	  
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Tidigare nämnda Elliot och Wallace behandlar även de Brooks i sin jämförande fallstudie 

Women Artists and Writers – Modernist (Im)positionings.14 Denna studie utreder hur 1920-

talets kvinnliga konstnärer skapar sitt eget avantgarde som faller i skymundan då det inte 

överensstämmer med det maskulina avantgardet och det som i allmän mening är accepterat 

som modernism. En liknande tematik upptas av tidigare nämnda Latimer i samarbete med 

den amerikanska konstvetaren Whitney Chadwick i den redigerade essäsamling The Modern 

Women Revisited – Paris Between the Wars.15 I denna antologi hittar man flera essäer som 

knyter an till såväl Brooks personligen som kvinnligt konstnärskap i allmänhet. Den 

amerikanska genusvetaren Paula Birnbaums ”Painting the Perverse – Tamara de Lempicka 

and the Modern Woman Artist” och den amerikanska konstvetaren Joe Lucchesis 

”Something Hidden, Secret and Eternal” är exempel på essäer ur denna antologi som används 

som referenser i denna uppsats. I det kapitel av min uppsats som behandlar La Venus Triste 

figurerar ytterligare en essä av Lucchesi med titeln ”’An apparition in a Black Flowing 

Cloak’: Romaine Brooks’ Portarits of Ida Rubinstein”. Essän ingår i en kortare bok av 

Chadwick som bär titeln Amazons in the Drawing Room – The Art of Romaine Brooks. 

Denna bok innehåller färgkopior av Brooks samlade målningar, men även – utöver Lucchesis 

essä – en något utredande men framförallt kontextuell text av Chadwick själv.16 

 

Utöver de samlade essäerna i tidigare nämnda The Modern Women Revisited har Chadwick 

och Latimer författat en egen inledning i vilken de förklarar hur det har uppstått en ”blind 

fläck” i den konstvetenskapliga historieskrivningen där den lesbiska kvinnan helt har 

utelämnats som betydande för dess utformning. De skriver: ”[T]he information about lesbian 

experience and subjectivity offerd by chapters in this volume […] is also (and perhaps above 

all) information about the history and nature of the larger society.”17 Att föra in, belysa och 

framförallt undersöka en konstnär såsom Brooks kan på så vis bidra till en betydelsefull 

undersökning av – liksom viss nyförståelse för – modernismen i stort. De forskare som har 

nämnts i detta stycke har påbörjat resan mot denna modernismens omformulering, men än så 

länge går det att räkna de texter som finns skrivna om Brooks konstnärskap på tio fingrar. Det 

är här jag vill bidra (om än med något så knapphändigt som en C-uppsats) till att undersöka 

                                                
14	  Elliot	  och	  Wallace	  1994.	  	  
15	  Whitney	  Chadwick	  och	  Tirza	  True	  Latimer	  (red.),	  The	  Modern	  Woman	  Revisisted	  –	  Paris	  between	  the	  Wars,	  
(New	  Brunswick:	  Rutgers	  University	  Press,	  2003).	  
16 Chadwick	  2000. 
17	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  XX.	  
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modernismen med fokus på en konstnär som i mycket har glömts bort trots att hon 

representerar ett eget avantgarde. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens analysdel inleds men en kort kontextuell bakgrund. Därefter följer kapitel 2.2 där 

La Venus Triste undersöks parallellt med Mulvey blickteori och därigenom begreppen 

transvestism och narcissism. Det granskade materialet i kapitel 2.3 utgörs av Peter, A Young 

English Girl och här fokuserar jag på begreppen dandy, flanör och imitation. I kapitel 2.4 

analyseras Self-Portrait och den lesbiska kvinnans positioner prövas jämsides med det 

performativa i genus. Detta glider in i en undersökning av Brooks måleri i förhållande till 

modernism och avantgardism. Varje kapitel avslutas med en konklusion och hela uppsatsen 

knyts samman i en slutdiskussion i kapitel 3.1 och slutligen en kort sammanfattning i kapitel 

3.2.  
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2.1 Romaine Brooks – kort kontext och bakgrund 

Prövningen av Brooks konst i förhållande till blick och betraktarskap leder in i en 

undersökning av position, vilket är ett begrepp jag i detta inledande kapitel vill granska något 

närmre. När jag använder position så åsyftar jag framförallt just subjekt- och 

objektspositioner, men jag vill även närma mig definitionen som Elliot och Wallaces 

utformar i Women Artists and Writers som bär just undertiteln Modernist (im)positionings. 

När de leker med ordet position och gör om de till imposition åsyftar de ett tillförande till – 

och även ett omtänkande av – diskursen.18 De formulerar vidare följande fråga angående det 

lesbiska avantgardet: ”How did they position themselves and how were they positioned in 

relation to the avant-garde, alternate women’s communities, and the modernist, and the 

geographical centres or peripheries of modernist production?”19 För att kunna undersöka en 

sådan fråga krävs det att Brooks förenas med ett sammanhang och därmed inleder jag 

uppsatsen med den kortare biografisk/kontextuell utredning som här följer. 

 

Brooks är en amerikanska född i Italien och därefter bosatt i Paris. Hon är arvtagerska och 

därtill mycket förmögen, vilket i sin tur leder till att hon inte behöver skapa konst av 

kommersiella skäl.20 Vid tiden för hennes konstnärliga klimax har hon för länge sedan klippt 

banden till sin familj och bakgrund och i Paris omges hon istället av kvinnorna i det lesbiska 

avantgardet.  Mellan åren 1911 och 1914 har Brooks ett förhållande med den ryska dansaren 

Ida Rubinstein, som även förekommer som avporträtterad i flera av hennes målningar. Efter 

att detta förhållande har avslutats möter hon år 1915 poeten Natalie Barney och de inleder en 

relation som sedan varar livet ut.21 Barney bedriver en litterär salong i sitt hem på 20 Rue 

Jacob, Rive Gauche, där besökarna utgörs av flera mer eller mindre kända personligheter 

såsom författaren Radclyffe Hall, poeten Colette, arkitekten och formgivaren Eileen Gray, 

konstnären Claude Cahun och författaren Gertrude Stein bland många fler.22 Salongen är på 

så vis en samlingsplats för framförallt de lesbiska intellektuella och många av dem uttrycker 

mer eller mindre öppet sin lesbiska identitet. Att göra detta i denna tid var inte oproblematiskt 

men inte heller i direkt bemärkelse olagligt. Code Napoléon – en lagbok upprättad av 

Napoleon I – avkriminaliserade homosexualitet mellan åren 1800-1804 och klimatet är efter 

                                                
18	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  1.	  
19	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  1. 
20	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  19.	  
21	  Chadwick	  2000,	  s	  28.	  
22	  Latimer	  2005,	  s	  40.	  
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detta förhållandevis öppet för viss sexuell frigörelse, åtminstone i intellektuella kretsar.23 

Dock ligger kanske problemet mer hos ett osynliggörande än en brist på acceptans. Just 

lesbisk sexualitet – eller kvinnans sexualitet i allmänhet – utgör en blind fläck i många 

sammanhang på grund av ignorans och ointresse kring ämnet.24 Denna blinda fläck kanske i 

vissa fall var till de lesbiska kvinnornas fördel, men framförallt bör man förstå ignoransen 

och osynliggörandet som försvårande i kampen för medborgerliga rättigheter. Rättigheter är 

nämligen något som en kvinna utan man helt saknar och den kvinnliga homosexualiteten 

förutsätter automatiskt ett mycket komplicerat levnadsförhållande. Tidigare nämnda Code 

Napoléon går i annan riktning när det kom till kvinnofrågor och kvinnan betraktas i denna 

lagbok som inkompetent på nivå med psykiskt sjuka.25 År 1929 skriver Odette Simon för 

Magasinet Vu på följande vis angående kvinnans begränsningar i Frankrike.  
[What women] Cannot do: vote in any election, obtain a passport without authorization, enter the stock 
exchange, hold a high bureaucratic position, leave her husband, dress in men’s clothing (ordinance of 7 
nov 1800 [Code Napoleon]), serve as a judge. Without the authorization of her husband, the 
woman/wife cannot sign a valid contract [or] make a purchase or sale…. It is also impossible for her to 
accept an inheritance, even one from her mother, to initiate legal proceedings or defend herself legally, 
to make a charitable donation, to assume financial responsibility for a dependant, to be a member of a 
family council or an executor of will, without the consent of her husband.26 

 

I detta sammanfattande stycke blir det tydligt att en kvinna utan en man är strikt begränsad 

och förblir oförmögen att genomföra några handlingar som en myndig medborgare. I 

franskan är ordet för kvinna och fru detsamma (femme) och på samma sätt kan man förstå 

bilden av kvinnan i detta land vid denna tid. Kvinnan ses inte som någon med behov av egna 

rättigheter då hon förutsattes vara en fru, en moder, ett bihang till en man och ett ickesubjekt. 

Att en ensam kvinna, eller en lesbisk kvinna för den delen, saknar rättigheter är något som är 

återkommande genom den västerländska historien. Det som dock sker i och med 1900-talets 

inbrott och den nya vågen av modernitet är att grupper likt det lesbiska avantgardet i Paris 

börjar resa sig, öppna munnen och bryta tystnaden.  

                                                
23	  Chadwick	  2000,	  s	  18.	  Läs	  mer	  om	  Code	  Napoléon	  i	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  237-‐239.	  
24	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  11.	  
25	  Latimer	  2005,	  s	  7.	  
26	  Latimer	  2005,	  s	  7.	  
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2.2 La Venus Triste (1916-1917) – subjektets narcissism och 

transvestism  

2.2.1 Målningen 

La Venus Triste föreställer en naken kvinna med blek, nästan blåvit hy.27 Hon befinner sig i 

liggande position på vad som verkar vara en balkong då hon omgärdas av ett svart 

gallerräcke. Bakom räcket ser man inte mer än en blåsvart natthimmel och en lysande måne 

som halvt gömmer sig bakom ett moln. Klärobskyren är distinkt – det bleka månljuset lyser 

endast upp kvinnans kropp, medan allt annat förblir mörkblått, nästan svart. Kvinnokroppen 

är mager och en arm ligger i en onaturlig vinkel för att hålla tillbaka det svarta håret från 

ansiktet. Från de skuggade ögonen kan man se hur tårar sipprar från ögonen, ner över 

kinderna och mot kudden där huvudet vilar. Skulle målningen stilbestämmas hade någon 

kanske nämnt namn som Whistler och amerikanska impressionister, men även en metafysisk 

surrealism eller symbolism känns närvarande. Det är kanske den dystra färgskalan, den 

tydliga konturen i kombination med den disiga fonden liksom någon slags osynlig närvaro 

som berättigar dessa referenser. Vem är då kvinnan på bilden?  

 

Vi kan börja med att försöka identifiera modellen. Joe Lucchesi berättar i sin essä ”’An 

Apparition in a Black Flowing Cloack’: Romaine Brooks’ Portraits of Ida Rubinstein” att det 

finns en fotografisk förlaga till målningen och han menar vidare att den avbildade är just 

dansaren Ida Rubinstein, som även är en av Brooks tidigare älskarinnor.28 Även Brooks själv 

nämner i sin opublicerade självbiografi No Pleasant Memories att Rubinstein ursprungligen 

är den avbildade.29 Hon berättar dock om hur hon försöker få kvinnan i bilden att bli någon 

annan, men att Rubinsteins ansikte blir kvar trots att hon förändrar ansiktsdragen gång på 

gång.30 Vi har då bestämt att det är Rubinstein som är modellen bakom målningen, men vem 

föreställer hon?  

 

Det är egentligen inga attribut i målningen – utöver dess titel, som identifierar kvinnan som 

Venus. Vem är i så fall Venus? När jag slår upp henne i lexikon beskrivs hon som den 

romerska kärleksgudinnan, den kvinnliga skönheten, krigsgudens Mars motpol liksom den 

                                                
27	  Bild	  1,	  appendix.	  	  
28	  Joe	  Lucchesi,	  ”’An	  Apparition	  in	  a	  Black	  Flowing	  Cloack’:	  Romaine	  Brooks	  Portraits	  of	  Ida	  Rubinstein”	  [2000]	  i	  
Chadwick	  2000,	  s	  84-‐85.	  	  	  
29	  Lucchesi	  2000,	  s	  84.	  
30	  Lucchesi	  2000,	  s	  84-‐85.	  
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som omvandlar motsatserna mellan det kvinnliga och manliga till attraktion.31 Den Venus 

som finns avbildad i Brooks målning verkar inte ha särskilt mycket gemensamt med 

ordboksdefinitionen. Barney skriver en kortare dikt som ett bihang till målningen: ”No crown 

of thorns, no wounded side, / Yet as the God-man crucified, / Her body expiates the sin, / 

That love and life with her begin!”.32 Lucchesi tolkar denna dikt som en parallell dragen 

mellan Venus och Eva och därpå även arvsynden.33 Han menar att dikten liksom målningen 

är fylld av både lust och lidande och därtill skam. När Radclyffe Hall behandlar samma 

målning i sin roman The Forge jämför hon den med en Pietà och återigen åsyftas ett 

gudomligt lidande.34 Lucchesi argumenterar dock vidare för att det som finns avbildat i 

Brooks målning liksom beskrivet i Barneys dikt refererar till svårigheten och syndastämpeln 

som följer på den lesbiska kärleken.35 Lucchesi menar även att faktorer av en lesbisk 

blickaktivitet är närvarande då den kvinnliga nakenstudien i sig traditionellt är 

sammankopplad med (manligt) begär och erotik. Den erotiska strukturen används här som 

språk för att synliggöra det begäret mellan objekt och subjekt, vilket i denna målning 

resulterar i lesbianism.36 Jag vill i kommande avsnitt undersöka Mulveys blickteori genom La 

Venus Triste – dels för att granska teorins lämplighet i detta sammanhang och dels för att 

undersöka objekt- och subjektpositionerna i målningen. På så vis kommer prövningarna av 

teori och material fungera parallellt och utmana liksom glida in i varandra. 

2.2.2 Lesbiskt betraktarskap i förhållande till transvestism  

Mulvey delar upp betraktandets positioner i kategorierna aktiv/manlig och passiv/kvinnlig.37 

Blicken undersöks sedan utifrån tre olika vinklar: (den manliga) huvudkaraktärens, kamerans 

och slutligen publikens. Mulvey når slutsatsen att dessa tre vinklar oavkortat utgår från den 

aktiva manliga parten på ett sätt där den kvinnliga aktören förblir ett betraktat objekt. I La 

Venus Triste återfinns givetvis ingen direkt kameravinkel, men vi har ett perspektiv, vi har en 

iscensatt karaktär och en tilltänkt publik. Det som blir särskilt intressant i detta fall är hur 

samtliga parter utgörs av kvinnor, om vi utgår ifrån att den tilltänkta publiken består av den 

slutna kretsen i det lesbiska avantgardet. Genom Mulvey skulle vi kunna anta att de aktiva 

                                                
31	  NE.se	  uppslagsord:	  Venus,	  <http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sok?q=venus&type=NE>,	  121228.	  
32	  Lucchesi	  i	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  175.	  Ursprungligen	  från	  Natalie	  Barney,	  ”Weeping	  Venus”,	  Poems	  
and	  Poèmes,	  (Paris:	  Emile	  Paul,	  1920).	  	  
33	  Lucchesi	  2003,	  s	  175.	  
34	  Lucchesi	  2003,	  s	  174.	  
35	  Lucchesi	  2003,	  s	  175.	  
36	  Lucchesi	  2003,	  s	  171.	  
37	  Mulvey	  1975,	  s	  55.	  
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parterna i den blickaktivitet som uppstår kring La Venus Triste – trots den manliga frånvaron 

– bara adopterar det manliga begärets färdiga struktur och därigenom ikläder mannens 

subjektiva roll. Om vi utgår från Lucchesis tes där maskulina koder används för att 

manifestera det erotiska spelet mellan subjekt och objekt så skulle man vidare kunna 

undersöka subjektpositionen i La Venus Triste i förhållande till transvestism. Mulvey 

argumenterar för att transvestism är en förutsättning för att det kvinnliga subjektet liksom den 

kvinnliga publiken ska kunna känna samhörighet med filmens rörelser.38 Man kan tolka det 

som att det kvinnliga subjektet kräver filtrering genom den manliga blicken och därmed 

måste kvinnan dels sätta sig in i mannens roll och dels objektifiera sig själv och andra 

kvinnor.  

 

Om transvestismen är en förutsättning för den subjektiva lesbiska blicken i La Venus Triste 

betyder detta att Brooks som skapande subjekt – liksom övriga kvinnliga betraktare – i 

betraktande stund måste identifiera sig själv med ett manligt genus. En sådan tes känns inte 

helt hållbar och jag upplever det som att Mulvey i sin blickteori ignorerar möjligheten till ett 

skapande subjekt som inte är av manligt kön med heterosexuellt begär. Vidare vill jag mena 

att det kvinnliga subjektet här ej heller strävar efter att fylla mannens tomrum – istället gör 

det manliga subjektets frånvaro i detta sammanhang transvestism överflödig. Blickstrukturen 

måste på så vis inte nödvändigtvis följa en förlaga. När vi motsätter oss transvestismen 

genom att peka på den manliga frånvaron bör vi dock minnas den allestädes närvarande the 

gaze. Genom the gaze kan vi ana att man inte helt bör utesluta möjligheten till transvestism 

och den manliga blickens påverkan i en kontext där den manliga makten fortfarande är 

närvarande trots att det manliga subjektet saknas. Jag står dock fast vid att en transvestitisk 

subjektposition inte nödvändigtvis måste utgöra en förutsättning för ett lesbiskt betraktarskap 

– den här gången utifrån Butlers genusteori som motarbetar den obligatoriska kopplingen 

mellan kön, genus och begär.39  

 

När Mulvey behandlar kvinnans subjektiva position som transvestism utgår hon från att den 

sexuella dragningen mot det kvinnliga objektet enbart kan utgå från ett manligt subjekt, vilket 

här inte är fallet då subjektet är en lesbisk kvinna. Utifrån detta blir den kvinnliga 

subjektpositionens transvestism inte en förutsättning när Venus används som objekt i den här 

                                                
38	  Mulvey	  1975,	  s	  73-‐74.	  
39	  Butler	  1990,	  s	  55-‐57.	  
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målningen. Trots detta kan man ändå se ett visst anammande av färdiga strukturer. Brooks 

använder medvetet en redan erotiskt laddad – utifrån en patriarkal ordning skapad – allegori 

och vänder på den på ett sätt som bara blir tydligt för den som känner till den lesbiska 

närvaron. Det lesbiska begäret finns på så vis manifesterat i målningen även om det blir 

otydligt för den som ej är invigd eller vet att den ursprungliga (konstnärens) 

subjektpositionen är en kvinnas. Att vi dessutom vet att modellen bakom den avbildade 

Venus är Brooks älskarinna förtydligar hur symbolerna har fått ny innebörd. Jag menar 

dessutom, med stöd från Butler, att det som felaktigt görs i Mulveys blickteori är att den 

projicerar ett enhetligt och universellt subjekt som får lov att representera hela kvinnokönet 

och på så vis förnekas skillnader mellan individer.40 Om man likt Butler istället förnekar 

denna enhetliga subjektivitet lamslår man ytterligare teorin om det lesbiska eller kvinnliga 

betraktarskapetet som transvestism. Med detta i åtanke kan vi vidare pröva 

blickinteraktiviteten i La Venus Triste utifrån ytterligare ett attribut som ofta sammanlänkas 

med det kvinnliga (eller lesbiska) betraktarskapet – nämligen narcissism.  

2.2.3 Lesbiskt betraktarskap i förhållande till narcissism 

Birnbaum behandlar en med Brooks samtida (lesbisk) konstnär vid namn Tamara de 

Lempicka och hennes nakenstudier i essän ”Painting the Perverse – de Lempicka and the 

Modern Woman Artist”.41 Birnbaum beskriver hur det i dessa nakenstudier uppstår en 

interaktivitet mellan de Lempickas egna narcissistiska identifikation med det avbildade 

objektet och hennes begär inför – liksom objektifierande av – det avbildade. Vi skulle kunna 

tolka in en liknande aktivitet hos det aktiva subjektet i förhållande till La Venus Triste. När 

Mulvey beskriver det kvinnliga betraktarskapet som transvestism så gör hon detta – trots att 

det verkar motsägelsefullt – parallellt med det kvinnliga subjektets självobjektifiering som i 

sin tur resulterar i vad som kan förstås som narcissism.42 Därmed blir den subjektiva 

positionen dubbel – dels måste subjektet förställa sig och försätta sig in i den manliga 

blickens position och dels måste det se sig själv som det avbildade objektet, vilket i denna 

målning då skulle vara Venus. Jag har svårt att förhålla mig till ett scenario där Brooks i den 

skapande subjektpositionen skulle se sig själv i sin avbildade älskarinna och jag vill därpå 

ställa frågan huruvida det lesbiska betraktarskapet verkligen bör förstås som mer 

                                                
40	  Butler	  1990,	  s	  10.	  
41	  Birnbaum	  i	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  95-‐107.	  
42	  Mulvey	  1981,	  s	  74.	  
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narcissistiskt än andra former av betraktande? Evans och Gamman försöker till viss del 

besvara en sådan fråga i slutet av sin essä där de citerar filmvetaren Jackie Stacey: 
[T]he rigid distinction between either desire or identification, so characteristic of psychoanalytic film 
theory, fails to address the construction of desires which involve a specific interplay of both 
processes.43  
 

Här adresseras tidigare nämnda dubbelhet som i sin tur riskerar att leda in i den lesbiska 

betraktarens narcissism. Stacey menar dock att betraktarskap i sig självt är delat mellan 

sexuell objektifiering och narcissistisk identifiering och därmed bör den narcissistiska blicken 

inte förstås som ett utmärkande lesbiskt fenomen.44 Ett sådant påstående bevarar dock idén 

om betraktarskapet som narcissistiskt vilket jag till viss del vill motsäga mig i detta 

sammanhang. Återigen måste vi ta avstånd från tanken om ett universellt kvinnligt subjekt 

som ofta är den faktor som verkar tvinga in ett lesbiskt begär in i olika typer av filtrering 

genom manlig erfarenhet. 

2.2.4 Konklusion 

När vi granskar en målning som La Venus Triste utifrån Mulvey närmar vi oss framför allt 

den aktiva subjektpositionens sfär och prövar denna utifrån attribut och strukturer som ofta 

sammankopplas med ett kvinnligt betraktarskap och begär. När vi prövar dessa – bland annat 

i förhållande till Butlers förkastande av det universella kvinnliga subjektet – förlorar de till 

viss del sin tyngd. Det blir särskilt oklart om just det lesbiska betraktarskapet bör ses som mer 

narcissistiskt eller transvestitiskt än andra former av betraktarskap. Samtliga kvinnor kan inte 

definieras som en och på samma vis kan de varken befinna sig i en enda gemensam 

subjektposition eller gemensamt identifiera sig med ett objekt. De strukturer som jag dock 

har identifierat i denna målning hänvisar just till att både begär och objektifierande finns 

närvarande på ett sätt som här indikerar lesbianism. Kopplingen till det gudomliga lidandet 

åsyftar även något som vi skulle kunna benämna som det lesbiska utanförskapet. För att 

förtydliga detta kan vi vidare fundera kring målningens titel och lägga vikt vid adjektivet 

triste som har sammankopplats med målningens objekt. Vad är det som åsyftas när den 

lesbiska kvinnan avbildas som gråtande? Kanske närmar vi oss här den lesbiska kvinnans 

utanförskap och förnekelse från samhället, vilket är något som återkommande finns 

närvarande i Brooks måleri.45 I kapitlet som följer kommer jag lägga fokus på att förklara hur 

detta ur en aspekt faktiskt utnyttjas av Brooks och hennes medsystrar i det lesbiska 

                                                
43	  Evans	  och	  Gamman	  1995,	  s	  34.	  
44	  Evans	  och	  Gamman	  1995,	  s	  34.	  
45	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  22.	  
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avantgardet. I detta kapitel närmar vi oss även tydligare villkor för det lesbiska 

betraktarskapet och den lesbiska positionen som till viss del fyller de luckor som uppstår när 

Mulveys teorier här faller.  

2.3 Peter, A Young English Girl (1923) – dandystil, imitation 

och flanörens blick 

2.3.1 Målningen 

På den pre-ikonografiska nivån skulle man kunna uppfatta den avbildade i Porträttet Peter, A 

Young English Girl som en ung man.46 Då vi dock både har titel liksom Brooks kontext med 

oss blir det svårt att betrakta den här bilden med ett opåverkat sinne och därmed förstår vi att 

den avbildade är en flicka eller ung kvinna. Kvinnan sitter vänd åt sidan med blicken fäst på 

en punkt utanför bilden. Hennes ansiktsdrag är skarpa och profilen rak. Det mörka håret är 

kortklippt och bakåtkammat och det enda som egentligen ger ansiktet en något ”feminin” 

karaktär är de smala och välformade ögonbrynen. Hon är klädd i en stor svart rock med 

knappar av guld och ett bälte av läder. Under rocken bär hon skjorta med stärkt vit krage, 

slips och även vad som verkar vara en kavaj eller kanske en väst. Hela klädedräkten för 

tankarna till ett aristokratiskt och maskulint mode. Klärobskyren finns inte i detta porträtt på 

samma sätt som i La Venus Triste (möjligtvis på ett omvänt sätt), men färgskalan är ungefär 

densamma med framförallt olika nyanser av grått, vitt och svart. Detaljerna i kvinnans 

klädedräkt försvinner in i det svarta, medan hennes profil blir extra tydlig mot bakgrunden 

som utgörs av en vägg som till är hälften vitmålad – annars betonggrå. Elliot och Wallace 

avslöjar för oss att den avbildade är den brittiska konstnären Gluck (Född Hanna Gluckstein) 

som kom att bli berömd som just crossdresser.47  När Gluck intar den här målningens 

objektposition leds vi in i vad jag djärvt skulle vilja kalla för en diskret men ändå 

avantgardistisk manifestation, som dock blir osynlig för den blick som är omedveten om 

rådande koder och kontext. Eller mer direkt – koderna blir osynliga för den heterosexuella 

manliga blicken. Vilka är då dessa koder? 

2.3.2 Dandyism i förhållande till lesbianism 

Den eleganta och välskräddade klädedräkten som bärs av Gluck i Peter, A young English Girl 

faller i ett mode och en estetik som vi kan benämna som dandystil. Dandyn hör ursprungligen 

hemma i 1800-talet, vilket är en tid då en könsdifferentiering finns tydligt manifesterad i 
                                                
46	  Bild	  2,	  appendix.	  
47	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  51.	  
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modet.48 Dandyn uppstår i detta som en effeminerad eller androgyn karaktär som på så vis 

försvagar den tydliga separationen mellan könen. Dandystilen blir senare starkt 

sammankopplad med det lesbiska avantgardet och det är inte ovanligt att det är just dandyn 

som är förebild för det tidiga 1900-talets crossdressande kvinna.49 Hur kommer det sig då att 

denna kvinna väljer en klädedräkt som egentligen tillhör en förfluten tid, ett tidigare sekel 

och en helt annan modernitet? Till viss del kan ett sådant val förstås som ett uttryck för 

lesbianism och en manifestation för queer identitet.  

 

Utöver det faktum att den avbildade i Peter, A young English Girl bär manskläder som en 

identitetsmarkör är just dandystilen sammankopplad med en manlig homosexualitet. Denna 

sammanlänkning sker till viss del genom att den sätts samman med termer såsom femininitet 

eller androgynitet och kanske även till följd av att berömda dandys – såsom Oscar Wilde – 

fälls för sodomi.50 En annan känd 1800-talsförfattare som behandlar dandyn är Charles 

Baudelaire. I Le Peintre de La Vie Moderne (1863) tilldelar Baudelaire dandyn en roll som en 

modernistisk symbol och en modernitetens hjälte och hans dräkt beskrivs dels som en markör 

för klasstillhörighet och dels som en bestående symbol oberoende av nyckfulla trender.51 Det 

är intressant att jämföra detta med ett annat verk av Baudelaire – nämligen Les Fleur du Mal 

(1857) – vars ursprungliga titel var Les Lesbiennes.52 När den lesbiska kvinnan här behandlas 

i dikterna ”Lesbos” och ”Femmes Damnées” tilldelas hon liksom dandyn en roll som 

modernitetens centralfigur, även om hon kanske får symbolisera modernitetens dekadens 

medan dandyn står för något betydligt glamourösare.53 Att Baudelaire behandlar både dandy 

och lesbisk som modernitetens symboler markerar en viss sammankoppling dem emellan. Jag 

vill vidare pröva deras sammanlänkning utifrån mer performativa premisser. Genom detta 

menar jag att det lesbiska avantgardets sammanlänkning med dandyismen snarare utgår från 

stilens homosexuella – eller för att inte säga queera – kodning.  

 

                                                
48	  Barbara	  Vinken,	  Fashion	  Zeitgest	  –	  Trends	  and	  Cycles	  in	  the	  Fashion	  System,	  (New	  York/Oxford:	  Berg,	  2005),	  
s	  18.	  
49	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  132-‐133.	  
50	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  132-‐133.	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  51.	  
51	  Charles	  Baudelaire,	  ”The	  Dandy”	  [1863],	  The	  Rise	  of	  Fashion,	  red.	  D.	  L.	  Purdy,	  (Minneapolis:	  University	  of	  
Minnesota	  Press,	  2004)	  s	  192-‐195.	  
52	  Charles	  Baudelaire,	  ”Lesbos”	  och	  ”Damned	  Women”	  (Femmes	  Damnées)	  ur	  Les	  Fleur	  du	  Mal	  [1857],	  övers.	  R	  
Howards,	  (Jaffrey:	  Eighth	  Softcover	  Printing,	  2003)	  123-‐130.	  
53	  Jasmine	  Rault,	  Eileen	  Gray	  and	  the	  Design	  of	  Sapphic	  Modernity	  (Farnham:	  Ashgate	  Publishing	  Limited,	  
2011),	  s	  47.	  
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Hur upplever vi då den performativa upprepningen av dandyns klädkoder när vi granskar 

objektet i Peter, A Young English Girl? Vi ser en ung kvinna som visuellt mer liknar en ung 

man i sin androgyna framtoning och genast vill vi tilldela henne attributet maskulin. 

Modevetaren Barbara Vinken förklarar i sin bok Fashion Zeitgeist hur dandyn motsätter sig 

ett så kallat masculine condition som alla män antas dela i egenskap av att vara just män.54 På 

samma sätt kan vi ana hur dandyns klädedräkt skapar en liknande och kanske nästan 

fördubblad motsättning när den lesbiska kvinnan ikläder den – men då i förhållande till ett 

feminint tillstånd. Den androgynitet som återfinns i klädedräkten skapar som förutsatt en 

glidning mellan könsgränser och det vi själva lägger in som givna genusattribut kräver en 

viss omprövning. I detta blir det könsbestämda i dandyns klädedräkt ovisst då dräkten 

sammanlänkas med olika genusattribut beroende på bäraren. Det som signaleras i Peter, A 

Young English Girl vill jag förstå som just dessa queera förskjutningar som även förstärks i 

och med dandyismens homosexuella sammanlänkning. Jag utgår därigenom från att 

kvinnorna i det lesbiska avantgardet – och däribland både Brooks och Gluck – crossdressar 

och klär sig som dandys för att förtydliga sin position liksom motsätta sig en heteronorm och 

det könsbestämda. På så vis genomförs detta inte för att kvinnorna vill framställa sig själva 

som män och därmed handlar dandyns klädedräkt mer om en queer markering och egentligen 

inte om transvestism. 

2.3.3 Osynlighet och synliggörande 

Elliot och Wallace beskriver hur Brooks vägrar anamma en osynlig roll som kvinnlig 

konstnär och på så vis tar hon sig an dandyns redan föråldrade stil som en synliggörande 

markör.55 Vi kan alltså tolka dandystilen som en väg mot ett synliggörande för den lesbiska 

kvinnan. Brooks väljer i Peter, A Young English Girl att porträttera en kvinna som i 

klädedräkten anammar samma synliggörande markörer som hon själv. Brooks låter på så vis 

sitt eget subjekt och identitet infinna sig och återspeglas i målningens objekt. Det bör dock 

framhållas att denna synlighet samtidigt är beroende sin motsats – en osynlighet eller 

osynliggörande. I Peter, A Young English Girl manifesteras lesbianism på ett sätt som bara 

blir tydligt för den som är bevandrad och införstådd med den queera kodningen som infinner 

sig i dandystilen. Jag vill därigenom mena att det i en målning som denna sker en ”tyst 

revolt” som framförallt är tydlig för kvinnorna i det lesbiska avantgardet. Givetvis ska vi inte 

förneka en mer allmän blicks förmåga att uppfatta det kontroversiella i det crossdressande 

                                                
54	  Vinken	  2005,	  s	  21.	  
55	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  41.	  
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objektet då bara målningens titel i sig uppseendeväckande. Jag vill dock påstå att en sådan 

blick enbart blir förmögen att avkoda att något sker, utan att skönja exakt vad som sker. I 

Peter, a Young English Girl förmedlas lesbianismen genom det interaktiva lesbiska 

betraktarskapet medan den undgår den allestädes närvarande the gaze och de maktstrukturer 

som följer på den. Dandystilen blir därigenom ett sätt för det lesbiska avantgardet att 

kommunicera i tysthet och man skulle kunna förstå det som att Brooks utnyttjar den ”blinda 

fläcken” och ignoransen av den lesbiska kvinnan. Den sammanlänkning jag här gör mellan 

synliggörande och ignorans verkar kanske ganska paradoxal, men i detta krävs det att vi 

minns Brooks kontext och den tid vi befinner oss i. I det tidiga 1900-talets Paris går det inte 

att helt öppet visa homosexualitet. Som ett exempel på detta kan vi ta tidigare nämnda 

Radclyffe Hall och hennes bok The Well of Loneliness som förbjuds för sitt lesbiska innehåll 

samtidigt som Hall ställs inför rätta.56 Brooks är försiktigare med sitt lesbiska uttryck än vad 

Hall är. I en målning som Peter, A young English Girl markeras lesbianismen på ett sätt så att 

den förvisso synliggörs och förmedlas – men också så att den blir osynlig för den blick (och 

då framförallt den manliga blicken) som skulle kunna förkasta den. På så vis kan det 

synliggörande som här diskuteras förstås som en slags kommunikation mellan kvinnorna i det 

lesbiska avantgardet liksom en begynnelse till det som senare i historien blir en öppen kamp. 

2.3.4 Flanörens erfarenhet och position 

När vi betraktar den lesbiska kvinnan i förhållande till dandyn kan det kännas relevant att 

även närma oss begreppet flanör. Dandy och flanör utgår i mycket från samma karaktär, men 

den markanta skillnaden dem emellan kan beskrivas i hur den förstnämnda är passiv medan 

den senare är aktiv.57 Dandyn förblir på så vis en betraktad figur vars främsta attribut ligger i 

visuell framtoning och flanören är istället den betraktande parten sammanlänkad med visuell 

perception. Flanören är vidare känd som bärare av vad vi skulle kunna beskrivas som den 

moderna blicken. Janet Wolff diskuterar flanören i sin essä ”The Invisible Flanêuse?” och 

argumenterar för att det kanoniserade modernistiska konstskapandet är baserat på manlig 

erfarenhet liksom på förutsättningen att röra sig fritt i staden.58 Denna stad – modernitetens 

metropolis – bör precis som modernismen förstås som ett föränderligt fält som upplevs olika 

av olika individer. Både erfarenhet och perception förändras utifrån de positioner som följer 

                                                
56	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  63-‐64.	  
57	  Latimer	  2005,	  s	  45.	  
58	  Wolff	  1985,	  s	  19.	  
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på klass, ras och kön.59 Flanören blir på så vis – utifrån den enkla förutsättningen av att vara 

av manligt kön – förmögen att röra sig i (liksom iaktta) staden för att sedan återvända hem till 

vindskupan för att skapa. Detta är en erfarenhet som inte egentligen är tillgänglig för det 

kvinnliga subjektet som långt in i moderniteten förblir isolerad i den privata sfären. Wolff 

beskriver vidare hur den enda kvinna som rör sig fritt på Paris öppna gata är den 

prostituerade som sällan återvänder hem för att producera konst.60 Den kvinnliga konstnären i 

den tidigare moderniteten – eller det senare 1800-talet – tilldelas på så vis rummen i hemmets 

sfär där perception och erfarenhet är en annan än i det publika och slutproduktionen blir 

därmed en annan.61 Vad händer då med det kvinnliga konstnärsubjektet när det genom 

dandyismen intar flanörens visuella framtoning? Kan det vara så att konstnärer såsom den 

avporträtterade Gluck liksom Brooks själv till viss anammar flanörens dandyism för att göra 

anspråk på hans visuella perceptionsmöjligheter? 

 

Genom en sådan fråga närmar vi oss Mulveys transvestism och det kvinnliga subjektets 

filtrerande genom den manliga blicken – fast den här gången ur en annan vinkel med mer 

fokus på det avbildade objektet. Tidigare argumenterade jag för att transvestismen inte bör 

ses som en förutsättning för den kvinnliga eller lesbiska subjektpositionen. Jag vill föra den 

tesen vidare genom att här granska objektet (eller det avbildade konstnärssubjektet) i Peter, A 

Young English Girl. När vi betraktar detta porträtt befinner vi oss i vad som mer liknar en 

privat sfär än en publik. Alltså kan vi ana att konstnärssubjektet fortfarande befinner sig i 

modernitetens traditionellt kvinnliga sfär. Det är tydligt att kvinnan på ett iscensatt vis 

poserar inför sitt porträtt och hennes bortvända blick ger ett intryck av passivitet, då den 

aktiva blicken aldrig utmanas. Genom detta skulle jag vilja hävda det avbildade objektet i 

denna målning inte egentligen närmar sig en transvestitisk position utan snarare imiterar en 

estetik. Imitationen skiljer sig från transvestismen då objektet eller subjektet här lånar 

visuella attribut för att använda dessa som markerande koder, men utan en mental filtrering. 

Den avbildade i Peter, A Young English Girl gör här inget anspråk på att vilja ta över rummet 

eller flanörens perception och position, utan förblir passiv som objekt liksom passiv som 

imiterad dandy. Själva porträttformen förstärker en känsla av det performativa i en sådan 

imitation – liksom en önskan att visa upp identitet snarare än en realistisk eller slumpmässig 

återgivning. På så vis är endast dandy, men inte flanör närvarande i denna målning, vilket 
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påvisar hur flanörens visuella perception förblir mer eller mindre orörd. Detta förtydligar och 

förstärker innebörden av just dandyns klädedräkt för en crossdressande kvinna såsom Brooks 

eller Gluck. Det är alltså återigen framförallt visuell framtoning och dräktens queera kodning 

som här eftersträvas.  

2.3.5 Konklusion 

I Peter, A Young English Girl möts vi av en kvinna som har intagit dandyns klädedräkt utan 

att påvisa några tendenser till att inta flanörens sfär eller perception. Den passiva imitatören 

påvisar en viss strävan efter en positionsförändring, men utan att göra mer än att markera 

detta. Porträttet kan mer tydligt förstås som ett uttryck för lesbianism – vilket sker genom att 

koder för homosexualitet upprepas genom dandyns klädedräkt. Vi kan därigenom tolka in att 

imitationen av maskulint genus blir underordnad en queer manifestation. Som diskuterat i 

detta kapitel är dock detta synliggörande paradoxalt nog relativt subtilt och på så vis inte 

avläsbart för vem som helst. Jag väljer dock att fortsätta kalla den för manifestation då 

handlingen – i sin diskretion – trots allt är radikal för sin tid liksom till viss del fyller en 

offentliggörande funktion. Bara målningens titel  – Peter, A Young English Girl – är 

kontroversiell i sig då den markerar det glidande och obestämda i genus genom att tilldela 

objektet ett mansnamn parallellt med att könsbestämma det som kvinna. Detta uppfattar jag 

även som en markör för hur det kvinnliga subjektet fortfarande är närvarande trots de 

maskulina attributen. Om detta enbart sker på en performativ nivå i denna målning vill jag 

mena att det tas ett steg längre i det självporträtt som diskuteras i kommande kapitel. 

2.4 Self-Portrait (1923) – självporträttets flytande 

positioner, samt Brooks måleri i modernismen 

2.4.1 Målningen 

När Brooks år 1923 avbildar sig själv är dandystilen återigen närvarande och kanske även än 

mer märkbar än i tidigare diskuterade Peter, A Young English Girl. Vad kan vi då rent 

visuellt detektera i Brooks Self-Portrait?62 I den här målningen har Brooks i egenskap av 

kvinnligt subjekt lämnat den privata sfären och står med ett stadslandskap i ryggen. Hon bär 

en svart cylinderhatt, grå handskar och en svart rock med en vit skjorta inunder. Latimer 

beskriver hur Brooks förefaller dominera landskapet bakom sig när hennes figur klyver 
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horisonten och den dystra himlen.63 Det grå och bekymmersamma hos Brooks uppenbarelse 

förenas med det dystra och dova stadslandskapet och på så vis förstår vi hur den avbildade 

här har förenats med sin omgivning – hon har både intagit och blivit en del av staden. Då 

glidningen mellan subjekt och objekt givetvis är mer påtaglig än någonsin i ett självporträtt, 

blir även granskningen av Brooks positioner mer flytande än tidigare. I Self-Portrait kan vi 

identifiera Brooks dels med dandyn genom klädedräkten, men även med flanören då hon nu 

har blivit aktiv.64 Det är även kanske först och främst denna glidning som får Self-Portrait att 

positionsmässigt skilja sig från Peter, A Young English Girl där objektet enbart kan liknas 

med den passiva och betraktade dandyn. En samtida kritiker beskriver hur Brooks i denna 

målning inte har målat av ögonen – utan just blicken.65  Kanske är det även detta som bidrar 

till den förändrade positionen, då Brooks som avporträtterad möter vår blick som ett 

närvarande subjekt och helt enkelt inte accepterar en passiv objektposition. Den imitation 

som jag diskuterade i anknytning till Peter, A Young English Girl känns dessutom ej längre 

närvarande, vilket vidare kommer diskuteras i detta kapitel. 

2.4.2 Dragartisten – genus som en performativ roll 

Den avbildade i Self-Portrait utgörs som bekant av Brooks som en crossdressande kvinna. 

Kvinnan i crossdresser-rollen bör inte förstås som transvestit eller transsexuell, utan valet av 

visuell framtoning och klädedräkt handlar återigen om en performativ handling. Vi kan pröva 

performativiteten i Self-Portraits subjekt- och objektpositioner genom att jämföra Brooks 

som avbildad med Butlers teorier om dragartisten.66 Dragartisten utför en slags parodi på det 

motsatta könets ”essens” och genom detta parodierande påvisar hen det artificiella i 

genuskonstruktionen. Därigenom kan man tolka det som att dragartisten agerar och 

iscensätter den performativa upprepningen av genusgestaltning. Vi skulle kunna pröva 

objektet i Self-Portrait utifrån liknande förutsättningar, – även om Brooks inte är dragartist.  

 

Vi kan ana hur Brooks som crossdresser förnekar könsattribut och därigenom – likt 

dragartisten – påvisar hur genus kan förstås som en performativ handling och en 

kulturell/politisk konstruktion istället för något av naturen givet. I Self-Portrait blir en sådan 

markering ännu tydligare än i dragartistens parodi då Brooks i detta självporträtt inte bara 

imiterar utan även intar flanörens roll. Jag vill alltså mena att koderna nu används för att 
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påvisa att den avbildade inte härmar utan istället är. I målningen har objektet lämnat det 

privata, tagit över stadslandskapet och visar att hon befinner sig i sin egen sfär. Detta skiljer 

sig från objektet i Peter, A Young English Girl som vänder bort blicken och snarare lånar en 

klädedräkt liksom imiterar en estetik än intar en plats som subjekt. Att inte bara imitera, utan 

att istället inta en position skulle kunna påvisa det artificiella i genus ännu tydligare än i 

dragartistens parodi. Latimer återvänder till den avporträtterade Brooks blick och ställer sig 

frågan ”Vem är betraktad, vem betraktar?”.67 Vem är objekt och vem är subjekt? Hon närmar 

sig även klädedräkten och menar att självporträttet sätter både maskulina och feminina koder 

på prov. Detta bekräftas även av Vinken då hon diskuterar den nya kvinnans återupptagande 

av dandyns klädedräkt.68 Dandyn imiterar från början kvinnan och kvinnan imiterar därefter 

honom och på så vis sig själv. Detta skulle kunna förstås som transvestismens transvestism, 

men jag vill – genom Vinken – hellre påvisa att detta markerar hur det inte går att diskutera 

en naturlig klädedräkt liksom ej heller ett naturligt genus.69  

 

Jag vill vidare även mena att glidning inte bara uppstår i genuskonstruktionerna i Self-

Portrait. Betraktarpositionens osäkerhet parallellt med Brooks stabila blick skapar även de en 

förskjutning – men här mellan objekt och subjekt. I detta tar Brooks över det manliga fältet 

och skapar sin egen sfär oberoende av könsbundna förutsättningar. När vi i Self-Portrait 

beskådar Brooks position som crossdresser kan vi förvisso inte förneka att hon till viss del 

lånar och tar efter färdiga strukturer. Dessa lånade strukturer finns dock, som tidigare nämnt, 

inte till för att imitera mannens subjektposition. Jag vill istället mena att hon redan befinner 

sig i subjektposition och att de maskulina koderna finns närvarande enbart för att förtydliga 

och bevisa detta. Brooks som lesbisk kvinna är förnekad av samhället och därmed används 

redan värdeladdade attribut för att inta position och till och med opposition. Det lesbiska 

betraktarskapet och det crossdressande subjektet blir därpå sitt eget med egna premisser, sin 

egen modernitet och i Brooks fall – sin egen modernism. 

2.4.3 Brooks i förhållande till modernism och avantgarde  

För att förtydliga den tes jag för i kommande avsnitt vill jag föra in en (manlig) kanoniserad 

modernist i diskussionen och på så vis genomföra en enklare jämförelse. Den konstnär jag 
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väljer är Pablo Picasso och verket som ställs bredvid Self-Portrait är Female Nude (1910). 70 

Jag väljer Picasso i egenskap av att vara en med Brooks samtida, Paris-baserad och 

kanoniserad modernist och jag väljer just Female Nude då denna målning liksom Self-

Portrait behandlar ett kvinnligt objekt. Picasso framställs ofta som en banbrytande modernist 

och en ledare för ett avantgarde. Brooks däremot tilldelas allt som oftast attributen föråldrad 

och bakåtsträvande. Den för Brooks samtida kritikern John Usher kommenterar hennes 

konstnärskap i Studio Magazine år 1926 på följande vis:  
Romaine Brooks still believes in the grammar of art, and her painting is not like many of the modern 
upon any geometric forms, with theories indiscriminately applied. No intellectual towers, heights 
without aspirations, are piled up in the manner of Picasso.71 
 

Detta citat kan till viss del representera förhållningsättet till Brooks konst från det att hon var 

verksam och genom den modernistiska konsthistorien. Vad är det då som gör att Brooks 

måleri ställs utanför konsthistorisk kanon medan Picasso skrivs in? 

 

Elliot och Wallace ställer sig frågan ”Vems är modernismen?”. I sin undersökning av denna 

fråga följer de sedan en mer samtida förståelse av modernism och definierar begreppet som 

ett diskursivt och kulturellt fält och en period, istället för ett en likriktad ström.72 För att 

förstå vad som föregår en sådan tolkning kan vi kort granska en konstkritiker och 

”modernismförespråkare” såsom Clement Greenberg. Den modernistiska och 

avantgardistiska konstnären skulle enligt Greenberg kunna beskrivas som en vit man och 

hans framåtsträvande liksom genomförande av stilistiska brott – ofta genom att hans konst 

går mot en allt mer formalistisk, tvådimensionell och abstrakt karaktär där han lämnar 

tidigare decennier (för att inte säga sekel) långt bakom sig.73 Denna fixering kring stil vill jag 

hävda är ett resultat av den vita heterosexuella mannens centrala roll i den modernistiska 

konstvärlden liksom moderniteten i stort. Om vi granskar somliga komponenter i traditionell 

modernism kan vi avläsa att stilexperiment allt som oftast följer på den urbana erfarenheten 

och förändringen som sker i den publika sfären.74 Likt tidigare diskuterat kan urban 

erfarenhet i princip ställas som synonym jämte manlig erfarenhet och på så vis ställs kvinnlig 

blick och perception utanför. Om vi vidare prövar ett sådant antagande i relation till det 

                                                
70	  John	  Flemming	  och	  Hugh	  Honour,	  A	  World	  History	  of	  Art	  (Revised	  Seventh	  Edition),	  (London:	  Laurence	  King	  
Press,	  2005)	  s.	  784.	  Bild	  4	  i	  appendix.	  	  
71	  Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  38.	  
72	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  2-‐3.	  
73	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  3-‐4.	  Läs	  mer:	  Clement	  Greenberg,	  ”Modernist	  Painting”	  i	  Collected	  Essays	  and	  
Critisism	  IV,	  1993.	  	  
74	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  160.	  
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empiriska materialet i detta avsnitt kan vi avläsa att Picassos Female Nude förmodligen 

räknas som modernistisk genom sin tvådimensionella och abstrakta kubism. När vi dock 

betraktar Self-Portrait leds vi istället tillbaka i tiden och närmar oss namn såsom Whistler, 

Condor och – för Brooks samtid – ej längre aktuella modernister.75 Detta form- och stilval är 

– kanske genom den romantiserade dandyismen – vanligt förekommande hos det lesbiska 

avantgardet och det är just denna form som förnekar konstnären en plats i modernistisk 

kanon, vilket vid första anblick kanske kan kännas berättigat.  

 

Förståelsen av modernism som ett diskursivt fält bjuder dock in till att granska andra 

komponenter än de som traditionellt benämns som modernistiska inom måleri och även andra 

konstnärliga medier. Det är i en sådan granskning som jag finner belägg för att benämna de 

lesbiska intellektuella som just ett lesbiskt avantgarde trots deras stilistiska bakåtsträvan.  

Den diskursiva undersökningen tillåter oss nämligen att avlägsna fokus från det stillastående 

intresset för form och istället närma oss betydelsen av innehåll, vilket i sin tur påvisar hur 

snäv historieskrivningen är i förhållande till vad som betraktas till avantgardism. I Self-

Portrait möts vi av ett kvinnligt objekt i ett territorium, en klädedräkt och en position som 

tidigare inte har varit tillgänglig för henne. Detta objekt är Brooks själv som den lesbiska 

kvinnan. Även om just lesbianismen bara tydligt läses in av de införstådda förblir det 

kontroversiella – och kanske även det queera – i crossdressandet synligt och omaskerat. I 

Female Nude finner vi som kontrast till detta ett konventionellt innehåll och en typ av 

kvinnomotiv med hundraåriga rötter. Stilen är dock avantgardistisk och det är det som i detta 

sammanhang gör den modernistisk. När den stilistiska avantgardismen dock saknas – som i 

Self-Portrait – leder detta till att en målning ställs utanför kanon. Med en nyförståelse för 

modernismen finns det dock möjligheter att förändra detta. Jag vill därför här ifrågasätta den 

tydliga trend där radikala experiment angående form faller in i klassen modernism medan 

radikala experiment med innehåll i princip inte benämns som något alls.76 

2.4.4 Konklusion 

Resultatet av det bildspråk som används i Self-Portrait blir att Brooks som objekt upphäver 

imitationen och intar position. Detta är dock något som är svårtolkat för den som inte är 

införstådd med kodernas betydelse och kontext och jag menar därmed att detta är ytterligare 

en orsak bakom Brooks frånvaro i kanonskrivningen. Modernismen är baserad på manlig 

                                                
75	  Elliot	  i	  Chadwick	  och	  Latimer,	  s	  42.	  
76	  Elliot	  och	  Wallace	  1994,	  s	  15.	  
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erfarenhet – inte bara som den allestädes närvarande the gaze – utan även av den orsak att det 

är mannen som är modernismens och modernitetens centrala figur i rent kroppslig 

bemärkelse. Detta innebär att både blick och betraktarskap utgår från ett manligt subjekt som 

riskerar att vara ignorant inför erfarenheter utanför sig självt. Detta manliga subjekt är även 

sammankopplat med den urbana erfarenheten som i sin tur kan vara en orsak bakom 

modernismens fixering vid just stil – åtminstone om vi tolkar stilförändringar som ett resultat 

av modernitetens perceptionsutveckling. På så vis har en manlig blicks närvaro liksom dess 

osynliggörande och ogiltigförklarande av andra utgångspunkter skapat en definition av 

modernism som har förminskat den avantgardistiska betydelsen hos ett porträtt som Self-

Portrait och ej tilldelat målningen en plats i modernistisk kanon. Jag vill samtidigt mena att 

det är just denna manliga blick som sätts på prov och demonteras i Self-Portrait. När Mulvey 

använder sig av Freud och psykoanalytiska grepp applicerar hon blickteorin på mannens 

ständiga skräck för kastration parallellt med kvinnans fallosavund och menar vidare att dessa 

faktorer väger tungt i förhållande till den subjektiva blickens manifestation av makt liksom 

kvinnans position som objekt och objektifierad.77  Innehållet i Self-Portrait förändrar dock 

betraktarskapets funktioner och på sätt och vis berövas därigenom den allestädes närvarande 

och allvetande manliga blicken sin potens och någon slags kastration genomförs. Kanske är 

det till viss del därför som den manliga blicken både ignorerar och försöker begränsa den 

lesbiska kvinnan, för att på så vis undanröja ett hot.  

3.1 Avslutande diskussion 

Varför lägger jag fokus på att undersöka just det lesbiska betraktarskapet och inte ett mer 

övergripande kvinnligt betraktarskap? Syftet är inte enbart att lyfta in den lesbiska kvinnan i 

ljuset eller idealisera henne. Det tar snarare avstamp i ett antagande om att den lesbiska 

kvinnan ofta ligger i fronten för att skapa position åt kvinnan. Orsaken till detta menar jag 

ligger i att den lesbiska kvinnan både är oberoende av män, men samtidigt ständigt påverkas 

av de strukturer som följer på den patriarkala maktordningen. Den ambivalenta 

kombinationen av att vara oberoende och beroende av mannens strukturer leder till den 

opposition som manifesteras i Brooks måleri. Samma samband kan även förstås som orsak 

bakom den lesbiska kvinnans utanförskap. Latimer beskriver den lesbiska kvinnan i Brooks 

samtid som ett ”ickesubjekt”.78 Den ickesubjektiva positionen kan inte liknas vid den 
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78 Chadwick	  och	  Latimer	  2003,	  s	  134. 
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objektiva – istället beskriver den helt enkelt en total avsaknad av position och på så vis en 

plats utanför samhället. Att vara ett ickesubjekt blir på så vis kanske än mer problematiskt än 

att – likt den heterosexuella kvinnan – tilldelas en objektposition. När jag började skriva min 

uppsats hade jag tänkt sammanlänka undersökningen (liksom jämföra den lesbiska 

konstnären) med ett exilbegrepp för att därigenom pröva den lesbiska kvinnans utanförskap 

och hennes position som förfrämligad i sin egen kontext. Jag bestämde mig dock för att 

förflytta fokus till att pröva orsaken bakom utanförskapet genom en undersökning av blick- 

och betraktarskapspositioner. Som beskrivet i det inledande kapitlet utgår jag från att blick 

och betraktarskap säger mycket om samhällets maktordning liksom hur denna påverkar 

konsten på en grundläggande nivå med långtgående konsekvenser. I min uppsats har jag dock 

även försökt framhålla att den blindhet och ignorans som finns inför den lesbiska kvinnan 

kan utnyttjas av henne för att skapa ett offentliggörande bildspråk. I Peter, A Young English 

Girl kan man till exempel ana hur ignoransen på sätt och vis används till den lesbiska 

kvinnans fördel just för att påbörja ett synliggörande liksom för att genom koder skapa en 

kommunikation inom den egna sfären.  

 

Koder i klädedräkten används vidare av Brooks för att markera en subjektposition. Dessa 

koder består av specifika bihang och attribut som följer på en traditionell subjektivitet. 

Attributen är just mannens, då mannen i modernistiska sammanhang är den ende som tidigare 

har tilldelats subjektsstatus. Detta genomförs i Peter, A Young English Girl och Self-Portrait 

när Brooks själv liksom hennes modell använder dandyns klädedräkt. I Peter, A Young 

English Girl stannar det performativa på en imiterande nivå som får objektet att förbli 

passivt. Detta gör att den avbildade först och främst kan jämföras med dandyn och inte 

flanören. Kvinnan avbildad som dandy stannar på så vis vid att vara en symbol för det 

normbrytande och queera – dels i det androgyna liksom genusöverskridande och dels genom 

den homosexuella kodningen – men dock utan att inta en aktiv position. I Self-Portrait 

används samma klädedräkt, men den avbildade har blivit just aktiv vilket därigenom tydligare 

jämställer henne med flanören som modernitetens seende subjekt och på så vis gör hon 

anspråk på den manliga blicken. På samma sätt som den patriarkala maktstrukturen påverkar 

den lesbiska kvinnans förutsättningar så skapar samma struktur en allestädes närvarande gaze 

som förblir närvarande trots att ett manligt fysiskt seende är avlägsnat. Alltså går det inte att 

anta att den manliga blicken är helt avlägsnad även i de fall då objekt, subjekt och publik 

består av kvinnor. När Brooks i Self-Portrait börjar inkräkta på mannens revir genom att röra 

sig i det publika rummet kan vi ana hur en sådan gaze både trotsas och till och med 
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nedmonteras. Här känner vi till exempel hur Brooks har skapat sig en subjektposition på ett 

sätt som berövar den manliga blicken dess status. Detta genomförs bland annat genom att hon 

som objekt möter och utmanar den aktiva blicken och på så vis gör anspråk på den blick som 

tidigare har försatt henne i passiv objektposition. De traditionellt manliga strukturerna 

används även på ett symboliskt plan i La Venus Triste där en klassisk erotisk allegori används 

för att påvisa lesbianism istället för det manliga begäret. När lesbianism använder sig av 

heterosexuella mönster uppstår teorierna om det lesbiska subjektets filtrering genom manlig 

erfarenhet och manlig blick. Dessa filter kan beskrivas som de i undersökningen diskuterade 

begreppen transvestism, narcissism och imitation, vilka ofta figurerar i Mulveys 

teoribildning. Jag har i min undersökning försökt nedmontera dessa då jag inte finner stöd för 

en utgångspunkt där kvinnligt betraktarskap nödvändigtvis utgår från mannens position. En 

sådan premiss leder nämligen till att kvinnan omöjligt kan inta subjektposition utifrån egen 

erfarenhet samtidigt som den utgår från en förutsatt heterosexualitet. I Brooks bildvärld 

frammanas istället den kvinnliga subjektivitetens framväxt som självständig och oberoende 

av filtrering.  

 

I analysens avslutande kapitel undersöker jag Brooks frånvaro i modernistisk kanon.  Jag vill 

med denna undersökning bidra till en viss förståelse av modernismen som ett diskursivt fält 

där den statiska fixeringen vid stil bör ogiltigförklaras som den enda definitionen av 

modernistisk avantgardism. Jag vill vidare hävda att den snäva och orättvisa definitionen 

tillkommer i och med att modernism är baserad på manlig erfarenhet – inte bara som den 

allestädes närvarande the gaze – utan även genom att det är mannen som befinner sig i det 

publika rummet och på så vis är modernitetens centrala betraktare. Därigenom kan man ana 

att det är en manlig blick som nekar Brooks innehållsmässiga experiment en plats i 

historieskrivningen.  Finns det då – utöver det redan diskuterade – specifika slutsatser att nå 

angående just lesbiskt betraktarskap och lesbisk blick? I den diskursiva modernismen tillför 

det lesbiska betraktarskapet just ett alternativ till den traditionella förståelsen av blick och 

subjektivitet. Att tilldela ett lesbiskt betraktarskap och en lesbisk blick specifika egenskaper 

riskerar dock att bli alltför generaliserande. Som diskuterat i kapitel 2.2 blir det snarare 

kontraproduktivt när man i feministiska sammanhang åsyftar ett universellt kvinnligt subjekt 

och på samma vis kan inte ett universellt lesbiskt subjekt definieras. Att erfarenhet liksom 

förutsättningar för den lesbiska kvinnan i Brooks samtid generellt är en annan än för den 

heterosexuella mannen kan dock konstateras. Brooks måleri problematiserar detta och visar 

en tydlig vilja att skapa position åt den som tidigare har tilldelas en roll som ickesubjekt.  
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3.2 Kort sammanfattning  

I uppsatsen har tre målningar av Romaine Brooks undersökts parallellt med en prövning av 

blick- och betraktarskapsteorier. Centralt för undersökningen har varit att pröva den lesbiska 

konstnärens/det lesbiska subjektets position liksom undersöka förutsättningar för ett lesbiskt 

betraktarskap. Vidare har objekt- och subjektpositioner granskats liksom glidningen dem 

emellan. Analysen har utgått från en feministisk och queerteoretisk vinkel och mer specifikt 

från Judith Butler och hennes performativitetsteori. Jag har prövat Brooks målningar utifrån 

dels teorier om kvinnligt betraktarskap och manlig blick, dels genom karaktärer som dandyn 

och flanören och slutligen i förhållande till begrepp som modernism och avantgarde. 

Uppsatsen knyts samman i en avslutande diskussion. Här diskuteras resultat som till exempel 

rör hur Brooks genom maskulina koder markerar en subjektsposition liksom indikerar 

lesbianism. Det konstateras även att fixering kring stil och manlig erfarenhet ligger bakom 

Brooks frånvaro i modernistisk kanon. 
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