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ABSTRACT

This thesis examines the different views on the phenomenon ”negrophilia” that existed in Paris in 

the 1920s. It's precise meaning is ”love for the black culture” and the illustrations analysed are 

originated by the french artist Paul Colin. These posters with black people posing were designed as 

commercials for different theatre productions. During the time they arised they were an expression 

for certain views that white people had on blacks and shows how the stereotypical black person was 

represented in the picture. 

This thesis intends to investigate how ”negrophilia” is being seen in the art pictorial and how the 

blacks are being reduced as ”the others” in relation to the whites, further more it seeks to examine 

the portrayal and exploitation of the black woman in the illustrations during this era. It also looks 

into what kinds of polaritys that are possibly interpreted in the pictures coexisting with the 

rhetorical underlying messages about body, sexuality and power. The main focus is on the portrayal 

of the black woman in the sense that the illustrations show contradictory master suppression 

technique in order to subordinate her. Especially the icon Josephine Baker is consistently prominent 

in the analysis. The distinct characteristics that reemerge in the pictures are pedestal for the broad 

approaches regarding how they are interpreted. For the purpose of highligtning the negative aspects 

of the phenomenon ”negrophilia”, arguments being held in favor are considered in order to 

adequately analyze the backsides of the subculture.  

The substance leads to an affirmation on how the visual expressions in the subculture, and in 

particular the caricatures of black people, can be seen as evidence of shifting of power between 

different groups of society. By exploring the different polarised views on ”negrophilia”, the thesis 

illustrates the wide complexity of its existence. Finally the thesis aims to explore whether the views 

that the art form exemplifies in Paul Colins posters during the 1920s in Paris can be found in 

present day contemporary art.

Keywords: negrophilia, subculture, polarity, hybrid, Paris, 1920s, Josephine Baker, Paul Colin, sexuality,  

erotic capital, fetischism, primitivism, stereotype, caricature, art, poster, postcolonialism, gender
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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND TILL BEGREPPET ”NEGROPHILIA”

”Negrophilia” härstammar ifrån den franska termen négrophilie med betydelsen ”kärlek till den 

svarta kulturen”. Den stod för det parisiska avantgardet under 1920–talet som en bekräftelse på 

deras utmanande fascination för svarta och deras provokativa uppror gentemot traditionella 

borgerliga värderingar. Kulturen blev en dubbeltydighet gällande raskomplexiteten i 1920–talets 

Paris. En mani och modefluga spred sig över hela staden när den ”svarta kulturen” motsvarade det 

som kom att bli signifikant med det högst fashionabla och moderna. 1 

Svarta personligheter som korades som avantgardiska konstnärer och skribenter samt utmärktes 

inom offentligheten var bland annat Josephine Baker som blev symbolen för det som kom att 

betraktas som den Andra. Picasso, Brancusi, Giacometti, Léger, Man Ray, Sonia Delaunay, Bataille, 

Apollinaire samt Nancy Cunard med flera skapade verk som hade koppling till den afrikanska 

skulpturen och dess stammar då den ”svarta formen” togs i bruk i det visuella uttrycket. Den 

'afrikanska stilen' influerade den massiva publiken som var angelägna om att motsvara det moderna. 
2  

I Frankrike under 1920-talet innebar termen art nègre likväl att referera till svartas musik och dans 

som till den afrikanska skulpturen då dessa kulturella spektra blev omtalade och omskrivna som den 

primitiva konsten och symboliserade det ”svarta geniet”. 3 ”Modernistiska primitivismen” bestod 

till stor del av ragtime, jazz och 'afrikanska' uppträdandeformer. Jody Blake belyser influensen av 

afrikansk konst, musik och dans på Paris populärkultur vilket blev det modernistiska avantgardet 

inom kulturen ”negrophilia”. Blake uppmärksammade hur konstformen art nègre inom kulturen 

sträckte sig långt bortom konstvärlden och påverkade andra aspekter som formade det moderna, 

kulturella, sociala och politiska livet i Paris. 4

1 P Archer-Straw, Negrophilia – Avant-Garde Paris and Black Culture in the 1920s, Thames & Hudson, Ltd., United 
Kingdom, 2000, s. 9

2 Ibid, ss. 9-19
3 J Blake, Le Tumulte Noir: Modernist Art and Popular Entertainment in Jazz-Age Paris, 1900-1930, Pennsylvania 

State University Press,  (hämtad 2014-11-05)
http://books.google.se/books/about/Le_Tumulte_Noir.html?id=2fMipOIhthAC&redir_esc=y  
4 M Fabre, Le Tumulte Noir: Modernist Art and Popular Entertainment in Jazz-Age Paris, 1900-1930 (review), 

Project Muse, Vol. 7, No. 2, 2000, ss. 309-310, (hämtad 2014-11-05)
http://muse.jhu.edu/journals/modernism-modernity/v007/7.2fabre.pdf
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Studiens syfte är att ta avstamp i hur en kulturform kan ge upphov till kritik gällande vitas 

behandling av svarta. Ämnet för avhandlingen behandlar termen ”negrophilia” och studien ämnar 

utforska hur begreppet tog sig uttryck i den subkultur som uppstod på 1920–talet i Paris och som 

vidare visades i populärkulturen inom målning, fotografi, reklam och teater i den moderna 

levnadsstilen som blev avantgardet. 5 Det visuella empiriska materialet består av den franska 

konstnären Paul Colins avbildningar av svarta inom litografin, affischerna ifrån portforlien Le 

Tumulte Noir behandlas i studien. Störst fokus är bildgestaltningen av Josephine Baker av anledning 

att hon blev kultförklarad som symbolen för det exotiska uttrycket under denna tidsera i Paris. Den 

visuella gestaltningen studeras utifrån ett postkolonialt perspektiv med en genusinriktad orientering.

Ändamålet med studien är att utforska hur subkulturen ”negrophilia” visuellt manifesteras samt hur 

denna gestaltning visar bestämda föreställningar och förväntningar på svarta. Perspektiv inom fältet 

'primitivism' och dess exotifiering av rasifierade kommer att tas i anspråk med anledning att 

förankra varifrån fascination för specifika ”raser” härstammar. Med det som grund kan Colins 

bildgestaltningar i 1920-talets Paris kopplas till ifrågasättande av makt och moral samt hur kroppen 

som ”konstnärligt medel” påverkar en kulturell sfär. Likaledes avser studien att identifiera de skilda 

maktspel som samexisterar inom det visuella materialet eftersom sammanförande av element från 

skilda håll ligger till grund för hur ”negrophilia”-kulturen formades och uttrycktes. Huvudsakliga 

målet är att försöka nå slutsatser kring hur polariteter inom bilden uppstår, formar kulturen samt hur 

exploateringen av den Andra blir komplicerad att angripa. Genom ett kritiskt förhållningssätt till 

kulturen som uppstod ämnar studien att i slutändan komma till konklusion med ifall den underblåste 

ett fortsatt förtryck gentemot svarta eller om den snarare bidrog till att förtrycket löstes upp. 

Hur kan polariteter inom fenomenet ”negrophilia” ses inom den visuella kulturens uttryck i 

1920– talets Paris? 

⁃ hur skildrar visuella medel exemplifierade i Paul Colins affischer synen gällande kropp, makt,  

sexualitet och rastillhörighet samt exploatering av den Andra?

Som en följd och avslutningsvis besvaras kommande frågeställning:

5 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, ss. 9-19
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⁃ Finns kvarlevor av den tidens kulturella gestaltningar inom ”negrophilia” att finna i vår 

samtida bildkultur?

1.3 TEORI OCH METOD

    

Studiens uppsåt är att göra en komparativ kritisk analys av hur gestaltningen av svarta visar de båda 

ytterligheterna; idealisering och exploatering. Metoden som används är text- och diskursanalys. 

Norman Faircloughs Analysing discourse innehåller beskrivningar för hur text används för att 

förklara handlingar, representationer samt identifikationer. 6 Diskursen är representationen som 

utgör en del av en social handling vilken förklarar människors beteende samt sociala och personliga 

identiteter. 7 Diskursanalysen används som redskap för att understödja diskussionen som försiggått 

inom ”negrophilia” som diskurs vilket förklarar samtalet kring vita och svarta samt hur deras 

olikheter har diskuterats. Analysen utgår ifrån de resonemang som förts på temat ”negrophilia” samt 

hur begreppets implikationer och egenskaper som det associeras med tas i beaktning. För 

fördjupning i specifikt det visuella materialet har visuell metodik använts, Gillian Rose's Visual 

Methodologies utforskar intertextualitet genom diskurser, hon studerar den visuella kulturen genom 

psykoanalys för att se vad för visuell njutning som ett material skapar. Avhandlingen har använt 

hennes metoder för att närmare granska vad ett visuellt material kan säga om subjektivitet, 

sexualitet, fetischism och den voyeuristiska blicken. Med dessa metoder analyseras Paul Colins 

affischer för att se vad för bakomliggande budskap som ligger inuti dessa samt vad de framkallar 

för åskådaren. 

Inkorporeringen av teori består huvudsakligen av postkolonial teori för att utforska hur vita 

exploaterar svarta och hur den svarta i förhållande till den vita ses som den Andra. Här kommer väl 

etablerade postkoloniala teoretiker såsom Frantz Fanon och Homi K. Bhabha att bli ytterst 

användbara. Feministisk teori används för studerande av ojämlikheter och obalanser mellan 

människor, underordningar samt utnyttjande av främst kvinnor där kvinnan blir den Andra i 

förhållande till mannen. Utgångspunkten baseras till viss del på Laura Mulveys och Griselda 

Pollocks läsningar om hegemonier; det manliga överhuvudet gentemot den kvinnliga individen.

6 N Fairclough,”Social, discourse and text analysis”, Analysing Discourse - Textual Analysis for Social Research, 1:a 
utg., Routledge, Taylor & Francis e-Library, New York, 2004 (hämtad 2014-12-05)
http://reader.eblib.com/%28S%28tg3egsmll0kkj0fkn33bgnr3%29%29/Reader.aspx?

p=199319&o=103&u=0pGFtZcbxbBoMpmWUmOwRQ%3d
%3d&t=1419688392&h=161D03BD6FB4152DDA8F9A012DD0C3DDCA9842B4&s=31832400&ut=233&pg=1&
r=img&c=-1&pat=n&cms=-1&sd=2 , s. 26

7 Ibid, s. 26 (hämtad 2014-12-05)
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Analyserna används utifrån ett genusperspektiv för att beskriva hur föreställningar och handlingar 

formar människors sociala kön. Materialet för uppsatsen uppstod och tillhörde en kultur som 

frammanade och upprätthölls genom konstruerade skillnader mellan vit och svart samt mellan man 

och kvinna vilket gör analys av sådan form lämpad. Tillsammans med Postkoloniala studier utgiven 

av skriftserien Kairos som även den ämnar undersöka skillnader i form av binära motpoler, 

kompletterar teorier av sådan art varandra ypperligt.

Maktanalyser kommer till användning för att beskriva hur makt används som politisk kontroll för 

att konstruera samhälleliga strukturer. Inslag av teorier om sexualitet existerar för att se hur 

antaganden, skapande och förutfattade meningar formar specifik uppfattning om människor och hur 

tillika det kan användas som maktverktyg gentemot andra. Här utgår analyserna ifrån Catherine 

Hakims teorier om det erotiska kapitalet. Aspekter av synlig hud tas upp i uppsatsens analyser där 

studien grundar sig på kroppen som erotisk gällande hur kvinnokroppen exploateras. Kobena 

Mercer diskuterar skillnader mellan vithet och svarthet samt egenskaper som fetischerar den svarta 

huden utifrån teorier om svarthet samt den svarta huden, dessa appliceras på uppsatsens bildmaterial 

för att utforska hur den svarta kroppen gestaltas.

1.4 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR

Undersökningsdelen är begränsad till begreppet ”negrophilia” under tidsavsnittet från 1920-talet då 

det analyserade bildmaterialet uppkom inom. Studien undersöker enbart subkulturen som uppstod i 

Paris och djupgående affischer skapta av affischkonstnären och teaterdekoratören Paul Colin (1892 

– 1985) 8. Det intressanta i studien är inte den ”afrikanska konsten” i sig utan snarare dess 

implicerade innebörder som symboliserade det som blev inkarnerat i de mörkhyade människorna 

och sågs som det 'afrikaniserade'. Min inriktning blir ingående hur l' art nègre i Paris blev en term 

laddat med innebörder såsom exoticism, exhibitionism, expressionism osv. för att analysera hur det 

kom till uttryck inom kulturen i bilden och inom performances. Det visuella materialet består av 

litografier skapta av grafikern Paul Colin, de som utforskas i uppsatsen blev tryckta för portfolien 

Le Tumulte Noir under tidsspannet mellan åren 1924–1929. Portfolien är i sin helhet uppbyggd i två 

delar varav de fyra affischer som kommer att analyseras har sitt ursprung i den första delen, denna 

del hade mer personlig anknytning till Colin med stort fokus på Josephine Baker och hennes 

medverkan i portfolien. Affischerna är Revue Nègre, Bal Nègre, Black Birds och Black Thunder. 

Dessa relateras konsekvent till föreställningarna de representerade eftersom den kontexten format 

betydelsen som bilden fått. Affischerna sätts vidare i relation till ett fotografi av Baker samt andra 

8 Wikipedia, den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Colin (hämtad 2014-12-19) 
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affischer och bildmässiga konstverk ifrån andra delar av världen för att se Colins litografier i en 

större kontext samt för att skapa en bredare diskussion kring ”negrophilia”-kulturens visualisering. 

För att bibehålla ett konsekvent fokus för avhandlingen har jag exkluderat Paul Colins övriga verk 

och analyserar endast de som gjordes för Le Tumulte Noir, detta för att närmare kunna lyfta specifikt 

litografierna som format den Andra och den karikatyrmässiga framställningen. Med tanke på det 

ofantliga antal målningar Colin skapat hade möjligtvis analys kunnat göras på hans avbildningar av 

den vita för att se skillnaden i hur han gestaltar denna annorlunda från den svarta. Det kan verka 

alltför uppenbart att den avbildas annorlunda, därav har bilder ifrån helt andra kontexter valts ut för 

komparativa analyser. Jag anser således de fyra valda litografier tillräckligt extensiva och därmed 

onekligen till fyllest för att täcka de frågeställningar som studien ämnar besvara.

1.5 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Homi K. Bhabha har skrivit om kolonialism och postkolonialism. I essän "The Commitment to 

Theory" i The Location of Culture (1994) tar Bhabha upp debatten angående vad han ser som falska 

oppositioner inom teorier och politik som kritiker använder sig av för att ifrågasätta den elitism och 

eurocentrism som råder inom den postkoloniala debatten. 9 Bhabha utforskar "ambivalensen" inom 

det koloniala härskandet och försöker finna kulturens placering inom det marginella och hur 

utrymmen skapas inom dominerande sociala formationer. I "The Liminal Negotiation of Cultural 

Difference" (The Location of Culture, (1994) studerar han vilka kulturella identiteter som uppstår i 

skillnader mellan ras, klass, kön och kulturella traditioner. 10 Bhabha blir användbar för studien på 

grund av belysningen på hur ambivalens gällande hierarkier blir påtagliga.

Edward W. Said, professor vid Columbia University i New York behandlar den postkoloniala 

problematiken då han menar att litteraturen har skapat föreställningar om Orienten. Det visar 

sambandet mellan de koloniala och postkoloniala praktikerna och hur det ”icke-västerländska” har 

skrivits om, 11 Orientalism (1978) diskuterar kring detta. 12 Den blir viktig att benämna på grund av 

Saids avstamp i dikotomier; Orienten som i förhållande till väst framstår som annorlunda och hur 

9 B Graves, Homi K. Bhabha: an Overview, Political Discourse – Theories of Colonialism and Postcolonialism, 1998, 

Brown University, (hämtad 2014-12-08) http://www.postcolonialweb.org/poldiscourse/bhabha/bhabha1.html  

10 B Graves, Homi K. Bhabha: the Liminal Negotiation of Cultural Difference, Political Discourse – Theories of 

Colonialism and Postcolonialism, 1998, Brown University, (hämtad 2014-12-08) 

http://www.postcolonialweb.org/poldiscourse/bhabha/bhabha2.html  

11 Postkoloniala studier: Skriftserien Kairos Nr 7, Raster Förlag, 1.a utg., Stockholm, 2002, ss. 10-11
12 E. W Said Orientalism, Pantheon, New York, 1978, (hämtad 2014-12-12)
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=37402&kod=JMB113 
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han behandlar det som falsk kunskap. 13 

Aimé Césaires text ”Om kolonialismen” kom första gången ut på franska 1950, den diskuterar kring 

hur kolonialismen härstammar ifrån något förmodernt och ociviliserat snarare än det som hör 

moderniteten och civilisationen till. 14 Césaire liksom en av hans efterföljare i det postkoloniala 

fältet, Frantz Fanon, betonar rasismens komplexitet och dess samhälleliga och epistemologiska 

konsekvenser. 15 Fanon var en inflytelserik och väl ansedd teoretiker gällande postkolonial politik 

och kultur, kopplat till identitet. Black skin, White masks (1952) och The Wretched of the earth 

(1961) blev världsomspunna som betydelsefulla inspirationskällor för befrielserörelser världen över. 

Böckerna beskriver hur det är att som svart människa vara den Andre i förhållande till den vita.  16 

Studien behandlar varken Orienten eller arabländerna, däremot är den postkoloniala infallsvinkeln 

relevant på grund av dess utforskande av hybriditeter och oppositioner, däri ligger stort fokus på 

distinktioner mellan föreställningar om det icke civiliserade kontra modernitet. I studien rör jag mig 

inom vikten av hur kulturella traditioner skapar skilda kontexter vilket rör sig samspelt med hur 

identitet inom en postkolonial syn blir märkbart annorlunda än utifrån en kultur som inte verkar 

förtryckande. 

Petrine Archer-Shaw har forskat inom ”negrophilia” och ser dessa uppsåt som två splittringar som 

framträder som varandras opponenter. Hon har gett ut Negrophilia – Avant-Garde Paris and Black 

Culture in the 1920s (2000) som studerar subkulturen i Paris. Archer-Shaw argumenterar för att en 

jämförelse av både ”negrofobi” och ”negrofili” i Paris både före och efter 1900 visar övergången 

från en nedsättning av svarta till ett upplyftande.17 Hennes forskning är användbar på grund utav 

inriktningen på just fenomenet ”negrophilia” som uppsatsen berör, litografierna som ligger till 

grund för analysen beskrivs i Archer-Shaws avhandling. Utöver denna är det problematiskt att finna 

övrig information om affischerna, däremot finns det en uppsjö av stoff om händelserna bakom. 

Dessa har Theresa Leininger-Miller och Mae G Henderson berört och utforskar även Josephine 

Baker som fenomen. Hendersons Josephine Baker and la Revue Negre: from ethnography to 

performance behandlar specifikt Baker inom den ”svarta kulturen”.18 Andy Fry studerar flera 

13 E. W Said, Orientalism, 2.a utg., Ordfront Förlag, Stockholm, 2004
14 M Lundahl, ”Förord postkoloniala studier, konst och representation”, i Postkoloniala studier: Skriftserien Kairos Nr  

7,  2. a utg.,Raster Förlag, Stockholm, 2002, s. 20
15 Ibid, s. 21
16 F Fanon, ”The Fact of Blackness”, Chicken Bones: A Journal, 1952, ss. 1-2 (hämtad 2014-11-07) 

http://www19.homepage.villanova.edu/silvia.nagyzekmi/postcol/Fanon%20The%20Fact%20of%20Blackness.pdf  
17 T Leininger-Miller, ”Continuing the vogue for paris”, Art Journal, College Art Association, Vol. 60, No. 4, 2001, ss. 

102-104 (hämtad 2014-11-10) 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/778201?sid=21105498761903&uid=4&uid=2&uid=3738984 
18 M G Henderson, ”Josephine Baker and La Revue Nègre”, Speaking in Tongues and Dancing Diaspora: Black 

Women Writing and Performing, Oxford Scholarship Online, 2014 (hämtad 2014-11-15)
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195116595.001.0001/acprof-9780195116595-chapter-
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aspekter inom ”negrophilia” och det primitiva vilket studien tagit fasta på. 19 Analyserna 

överensstämmer i stor utsträckning med tidigare böcker som getts ut i ämnet, såsom Jan Nederveen 

Pieterse's White on black: Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture (Yale, 1992), 

Dorothy Hammond och Alta Jablow's The Africa that Never Was: Four Centuries of British Writing 

about Africa (Twayne Publishers, 1970).20 

Honey Money: The Power of Erotic Capital (2011) utgiven av Catherine Hakim behandlar det 

erotiska kapitalet. 21 Hakims teorier motiverar forskningen genom att den går i led med hur 

föreställningen om kvinnans erotiska egenskaper påverkar förväntningarna av henne. Naomi Wolf 

skriver om sin motvilja till skönhet och sexualisering, The Beauty Myth (1990) är en kritisk 

avhandling mot de värderingar som främjar skönhet och sexuell attraktion som betydande 

egenskaper. 22 

1.6 DEFINITIONER

”Negrophilia” är den engelska beteckningen för ”love for the black culture”, begreppet innebär även 

subkulturen ”negrophilia” i 1920-talets Paris. Negrofilia eller negrofili är den svenska 

översättningen med motsvarande innebörd: ”kärlek till den svarta kulturen”.

Art nègre är beteckning för 'svarta konsten' som uppstod i Paris inom kulturen ”negrophilia” vilket 

var konst som hade sin inspiration ifrån afrikansk gestaltning. 

”Negro” användes under 1920–talet i Paris för att beskriva människor med afrikanskt ursprung. 

”Vit” står för att beskriva personer med europeisk härkomst. 23 ”Svart” innebär i studien personer 

med afrikanskt ursprung.

Den Andra och den engelska motsvarigheten ”the other” åsyftar motsatsen till den vita, 

västerländska personen. Ur feministisk diskussion står den Andra för kvinnan i förhållande till 

mannen.

13  

19 A Fry, Paris Blue: African American Music and French Popular Culture, 1920-1960, The University of Chicago Press, Ltd., 
London, 2014 (hämtad 2014-11-11)

https://books.google.se/books?
id=kOexAwAAQBAJ&pg=PA56&lpg=PA56&dq=black+birds+moulin+rouge&source=bl&ots=AArlTtW44z&sig=NSm4F4x-
zQvbxPy6Ym8_FbI4pt0&hl=sv&sa=X&ei=VKmJVLG8HaTiywPZ_IDIBg&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q=black
%20birds%20moulin%20rouge&f=false 

20 T, Leininger-Miller, Continuing the Vogue for Paris Noir, 2001 (hämtad 2014-12-07)

21 Wikipedia, den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Catherine_Hakim (hämtad 2014-11-25)

22 C Hakim, Erotic Capital, European Sociological Review, vol. 26, no. 5, 2010, ss. 499-518 (hämtad 2014-11-25)

http://www.catherinehakim.org/wp-content/uploads/2011/07/ESR-Erotic-Capital-Oct-2010.pdf  

23 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 7
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Kulturell appropriering kan beskrivas som att en person eller grupp ”tar över” eller imiterar delar 

av en annan kultur.

”'Rasifiering', term använd för att understryka att uppfattningen om människor som tillhörande 

olika raser är en konstruktion snarare än ett biologiskt faktum.” 24

”'Genus' är det begrepp som används för att förstå och urskilja föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantagna formar människors sociala kön.” 25

1.7 DISPOSITION 

Uppsatsens disposition redogör inledningsvis för ”negrophilia” som fenomen samt hur det yttrade 

sig i den subkultur som uppstod i 1920–talets Paris. Det görs med en historisk tillbakablick där 

kategorin beskrivs, varifrån den härstammar samt vilka möjligheterna var för att den nya kulturen 

kunde uppstå i Frankrike. 

Därefter följer avsnittet som behandlar det visuella materialet vilka är affischerna skapta av Paul 

Colin och som blev distinkta för det 'negrofila' uttrycket. Dessa sätts in i sin kulturella kontext för 

att förståelsen om gestaltningen ska bli gripbar, tidens rådande diskurs är avgörande för hur bilden 

kommer att framställas. 

Vidare kommer undersökningen att genomsyras av de analyser kring affischerna och deras kontext, 

tyngdpunkten ligger på underliggande budskap och konstruerade föreställningar om den Andra. 

Studien kommer därav att belysa vilka undertoner som bilden gestaltar när det kommer till kroppen 

som redskap, maktutövning och sexualitet vilket formar den visuella representationen.

Diskursen om ”negrophilia” är övergripande uppsatsen igenom, binära motpoler utgör stor del i hur 

rörelsen spreds och blev viktiga byggstenar för kulturens överlevnad, det bärande i texten blir 

polariteterna som format subkulturen vilket blir avgörande för vilken inriktning studien har fått. För 

att sätta ”negrophilia” i ett större sammanhang mynnar forskningen slutligen ut i en 

samtidsdiskussion, där det diskuteras kring huruvida fenomenet har fortlöpt och vad för andra 

tidsbestämda komponenter som förändrat förutsättningarna för uppfattningen om den Andra.

Avslutningsvis består uppsatsen av den konklusion ifrån analyser som genomsyrat studien där 

framträdande observationer ska kunna redogöra för hur ”negrophilia” som kulturform gestaltas i 

bilden.

24 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=rasifiering (hämtad 2014-11-28)
25 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=genus  (hämtad 2014-11-28)
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2. ”NEGROPHILIA” SOM KULTURFORM

2.1 SUBKULTURENS URSPRUNG – UPPKOMST TILL FRANSKA AVANTGARDET

År 1984 ägde utställningen på MOMA (The Museum of Modern Art) i New York rum med titeln 

”'Primitivism' i 1900–talets konst”. I katalogtexten beskrevs det att 1900–talets primitiva konst var 

ett hyllande av andra kulturer. 26 Termen har tidigare inte förknippats med det utan har snarare varit 

associerat med ett nedvärderande av andra kulturer. 'Primitivism' blev en positiv beteckning som i 

hög grad uppskattades under 1920–talet och banade väg för det parisiska avantgardet. 27 

Den ”modernistiska primitivismen” gav upphov till kulturen i Frankrike under tidigt 1900–tal och 

var till viss del influens ifrån tidigare primitivism i konsten. Paul Gauguin var en konstnär som 

skapade ”primitiv konst” och blev pionjären för avantgardet i Paris, karaktäristiskt för hans konst 

var utmärkande drag som det ”barbariska”, ”ociviliserade”, ”förvildade” och ”primitiva”. 28 Precis 

såsom Art nègre kom att bli paradoxens konstform i Paris, utmärktes Gauguin som dubbelbottnad 

med sina ”exotiska” primitiva ursprungsmålningar, dessa kom senare att bli den sortens konst som 

skapade inspirationen för konstlivet i 1920–talets Paris. 29

Petrine Archer–Straw förklarar primitivismen i Paris som:

Det parisiska avantgardet utforskade ordets [primitiv] mer negativa innebörder – dess kopplingar till svarthet, 
vildhet, och avvikelse – för att det passade deras behov av skandalisera. Det uttryckte också deras romantiska 
intresse för det förhistoriska. 30

Archer-Straw 31 diskuterar huruvida termen ”primitiv” egentligen kan förklara andra kulturer och 

menar att innebörden snarare blir ett negativ i förhållande till det som ansetts vara det 

”västerländskt rationella”. 32 Västerländska kännetecken som utgjorde normen kontrasterande mot 

”avvikande” karaktärsdrag som kan härledas till Afrika blev sannolikt polariteter som knöt samman 

subkulturen ”negrophilia” som uppstod i Paris. Poul Henningsen menar att motpoler blev 

grundlaget för modernitetens utveckling av kulturen och vidare vägledande för franska avantgardet. 
33 
26 M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 9
27 Ibid, s. 9
28 C Kang, ”Paul Gauguin (1848-1903)”, i Heilbrunn Timeline of Art History, New York: The Metropolitan Museum of 

Art, 2000, (hämtad 2014-11-08), http://www.metmuseum.org/toah/hd/gaug/hd_gaug.htm 
29 C Kang, 2000, Heilbrunn Timeline of Art History, (hämtad 2014-11-08)
30 M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 9
31 Petrine Archer-Straw är en frilansande konsthistoriker och kurator bosatt i Jamaica. Hon har skrivit och undervisat 

internationellt inom varierande aspekter på modern konst och kultur.
32  M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 9
33  H C Jensen, Designkritikkens hensigt, 2009, s. 168
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2.2 PAUL COLINS LITOGRAFIER

2.2.1 AFFISCHERNA FÖR LE TUMULTE NOIR

Paul Colin (1892-1985) var illustratör och upphovsman till en av de mest florerade litografier i 

staden Paris under tidigt 1900–tal, han arbetade inom teatern i över fyrtio år och skapade under sin 

konstnärliga tidsperiod över totalt 1400 affischer, många teateruppsättningar och kostymer. 34 Som 

elev till Eugène Vallin och Victor Prouvé kom han att betraktas som mästaren inom den moderna 

skolans affischkonst. Noggrannheten och den suggestiva kraften i hans konstverk gjorde att han 

ansågs som högst personlig och nästintill omöjlig att kategorisera. 35 Litografierna resulterade i de 

illustrationer som fyllde portfolien titulerad Le Tumulte Noir ('The Black Craze'), utkommen 1929.36 

Affischerna var designade för de olika uppträdanden vid Folies Bergères, Moulin Rouge och 

Théâtre des Champs Elysées. 37 Illustrationerna blev till affischer som gjorde reklam för de olika 

föreställningar som ägde rum i Paris under denna tid och speglar showernas utformande. De blev 

även material för Josephine Bakers (1906 – 1975) egna memoarer som publicerades 1927. 38 Colin 

introducerade Baker till den franska societeten och konstnärliga eliten samtidigt som hon blev hans 

musa. 39 Portfolien är principiellt uppdelad i två huvuddelar: den första består av bilder av Baker 

och hennes inträde i det parisiska avantgardet, den andra av revyerna som intar den parisiska 

scenen. 40 Sektionen i portfolien som kretsar kring Baker fokuserar på de ”svarta performances” 

som hon gjorde på scen. 41Affischerna är mångfacetterade med element av jazz, djärva starka färger 

och en del med influenser från både kubismen och surrealismen. 42 Bilden av Baker dominerar 

portfolien och både den visuella och litterära bedömningen ifrån hennes uppträdande syns genom 

hur hon framställts med erotiskt uttryck och inslag av det som ansågs vara tabu. 43  

34 Art Republic, Exhibitions Gallery Directory, 2014, (hämtad 2014-12-05) 
http://www.artrepublic.com/biographies/257-paul-colin.html 

35 Ibid, 2014 (hämtad 2014-12-05)
36 Ibid (hämtad 2014-12-05)
37  ”Paul Colin's Jazz Age Posters”, i Art Deco Posters, Decolish,(hämtad 2014-12-08) 

http://www.decolish.com/PaulColin.html#axzz3LPiwWTFG 

38  ”La Revue Negre”, Allposters, (hämtad 2014-12-05)  http://www.allposters.com/-sp/La-Revue-Negre-c-1925-
Posters_i2646818_.htm 

39 http://www.artrepublic.com/biographies/257-paul-colin.html  (hämtad 2014-12-05)
40 K C C Dalton., H L Gates Jr., ”Josephine Baker and Paul Colin: African American dance seen throught Parisian 

eyes”, Vol. 24, No. 4, Black and White Photographs, University of Chicago Press, 1998, s. 23 (hämtad 2014-12-01)
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=1be13a72-bdb5-4e8a-a576-413f2dbadb8b

%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4205  
41 Ibid, ss. 23-24 (hämtad 2014-12-01)
42  Decolish, Art Deco Posters (hämtad 2014-12-08)

43 P Archer-Straw,  Negrophilia, 2000, s. 117

10



2.2.1.1 REVUE NÈGRE

Bilden (se bild 1) gör reklam för uppträdandet La Revue Nègre som 1925 för första gången hölls vid 

"Theatre des Champs-Elysees” i Paris. 44 På bilden syns det som ska föreställa Josephine Baker 

ståendes i något som kan liknas en kontrapost-position, med en sexuell utstrålning. Hennes mun är 

uppförstorad med fylliga läppar och synliga vita tänder, den visar en typisk nidbild av den 

afrikanska kvinnan med stor mun varpå bilden av henne samstämmer med den stereotypa bilden av 

svarta. 45 Nedanför Baker står två män medverkande på affischen, även de mörkhyade och 

utformade som karikatyrer. Deras munnar är stora och fylliga och ögonen framträder i tydlig 

kontrast till deras att döma på bilden mörka hy. Mannen till höger bär hatt och det faktum att de 

båda männen är fullt påklädda i kostymer skapar stor kontrast till hur Baker gestaltas med mycket 

synlig bar hud och kroppsformer som överlag framträder synligt. I bilden går även att se det som 

blev signifikant för henne vilket var det stora breda leendet och korsade ögon. 46 Bakers dans och 

dess tillhörande gester såsom exempelvis de korsande ögonen var något som under 1920-talet 

fångade det parisiska avantgardet när fenomenet "negrophilia" uppkom. 47 Hennes medverkan i 

showen gjorde att hon som person kom att symboliseras med det som ingick i uppträdandet, då det 

primitiva upptog en stor del. 48 Den postkoloniala studien behandlar bland annat problematiken i att 

representera termen ”primitivistisk” med dess faktiska betydelse i strävan att undkomma 

associationer med annan ideologisk innebörd varpå det ”rena” troligtvis ursprungligen har varit dess 

rätta bemärkelse. 49 Bilden Revue Nègre symboliserar däremot varken det som drar konnotationer 

till ”renhet” eller någon slags oskyldighet. Baker som ”vulgär” är troligtvis vad hon på bilden ska 

symboliseras med. 

2.2.1.2 BLACK BIRDS 

Affischen Black Birds (se bild 2) 50 var skapad för teatern Moulin Rouge och revyn Blackbirds med 

44 K C C Dalton., H L Gates Jr., Black and White Photographs 1998, s. 5 (hämtad 2014-12-01)
45 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 107
46 K C C Dalton., H L Gates Jr., Black and White Photographs 1998, s. 29 (hämtad 2014-12-01)
47 A Kraut,  ”Between Primitivism and Diaspora: The Dance Performances of Josephine Baker, Zora Neale Hurston, 

and Katherine Dunham”, Theatre Journal, Vol. 55, No. 3, The John Hopkins University Press, 2003, ss. 433-450 

(hämtad 2014-12-05)

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/pdfplus/25069279.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true  s. 6

48 Ibid s. 6  (hämtad 2014-12-05)
49 M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 9
50 Hachard & Cle., Paris, Moulin Rouge La Revue Black Birds 29 Colin – 1 st, 

http://expressobeans.com/public/detail.php/114446 (hämtad 2014-12-08)
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gruppen ”Les Black Birds” som uppträdde. 51 Bilden kan antas ha fått sin inspiration ifrån 

kubismens former vilket syns i de raka linjerna och kantiga formerna, personernas axlar är spetsiga 

och ger ett konstlat uttryck. Karikatyr-liknande drag går att se i de uppförstorade munnarna och 

ögonen vilket framkommer hos alla tre personerna på bilden. Blackbirds motsvarade afro-

amerikanerna som varken representerade en inhemsk kultur eller en modern amerikansk kultur utan 

en kombination av bådadera – en hybrid. 52 Eftersom showen bestod av en blandning av ”raser” 

förklarar det varför personerna varken var enhetliga i sina karaktärer eller i hur deras hudtoner 

avbildades. 53 Musikgruppen ”Les Black Birds” var hybrida på flera plan då de framstod som både 

vilda och erotiskt anonyma samt förstärkte den polariserade bilden av kvinnor och svarta. 54 I 

”Colonial Desire and Hybridity: The Female Stars” diskuteras det kring Blackbirds, där 

föreställningen beskrivs som en ”jungle genre”. 55 Showen beskrivs ytterligare som att en trupp av 

skandalösa kvinnor uppträder vilt med ”afrikanska” danssteg. 56 Musiken i showerna sågs dra ut 

afro-amerikanernas ”black blood” och för de som betraktade Blackbirds-dansen fanns inga tvivel 

om att det 'ursprungliga' var starkt närvarande i uppträdarnas beteenden. 57 

2.2.1.3 BLACK THUNDER 

Betydelsen av Jospehine Baker för européerna uttrycktes i ett citat ifrån Berliner Tageblatt ifrån 

hennes första uppträdande i staden 1925: 

Långbenen och det paradisiska… det slätkammade blå-svarta håret, de gungande höfterna och de strålande 
vida kroppsdelar […] en ljus, munter fransk […] uttryckte hela innehållet av det nya […] som sträckte sig från 
Amerika över Oceanen här till Berlin: ”Sex-appeal”. 58 [min övers]

Bilden av Baker i hennes banankjol (se bild 3) exemplifierar det ideal som spred sig världen över, 

hur både hennes kropp symboliserar skönhet i bilden samt hur dansen blir hennes expressiva uttryck 

som också framträder i bilden. Det går även att se i ett fotografi taget av henne, (se bild 4) där det 

slätkammade håret kommer ifrån den mimicry som hon och många andra svarta åtog sig när de 

kompromissade med sin egen rasidentitet för att efterlikna de vita. Det förstärkte bilden av ”the new 

negro” som motsägelsefull med den svarta huden tillsammans med ett hår som skulle gå i led med 

51 A Fry, Paris Blue, 2014, s. 56 (hämtad 2014-11-11)
52 Ibid, ss. 62-63   (hämtad 2014-11-11)
53 Ibid, s. 63  (hämtad 2014-11-11)
54 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 103
55 A Fry, Paris Blue, 2014, ss. 58-59  (hämtad 2014-11-11)
56 Ibid, s. 60   (hämtad 2014-11-11)
57 Ibid, s. 63   (hämtad 2014-11-11)
58 P K Pedersen, ”PH-viser dengang og nu”, i Borup, Anne, Guldberg, Jørn, (red.), Kulturmoderniseringens  
paradokser, Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2009, s. 272
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en västerländsk frisyr. 59 Baker var primärt en dansare och fascinationen runt omkring henne bestod 

till stor del av fascinationen kring hennes personliga danssteg som hon förde med sig. 60 Litografin 

av Colin (se bild 3) återger Bakers uppträdande med bananer runt sina höfter, hon avbildas som en 

nymf med sin förlängda kropp. 61 På bilden ser vi att Baker är vänd ifrån publiken iklädd en 

spartansk klädsel. Hon bär en kjol som föreställer att den är uppgjord av fjädrar och bananer, därav 

kommer namnet ”banana-skirt” ifrån. Baker framställs som den "vilda dansaren" vilket blev något 

signifikant för henne. 62 Hennes armbågar och ena knäet sticker åt sidan vilket skapar synen av en 

kraftfull rörelse, kroppen får en långsträckt rygg och posen ger rundade höfter och former överlag. 

Varje rörelse och linjerna i kroppen ska skapa uppfattningen av vibrationer på så vis att Baker 

nästintill är ”fångad” i en rörelse. 63 Hennes långa lemmar har avbildats så att rörelserna ska ses som 

både aggressiva och poetiska på samma gång, här ska hon av sin betraktare ses som den sensuella 

personen som blir 'uppslukad' av dansen. I bilden var hon tänkt att uppfylla den europeiska fantasin 

om den svarta: den vackra, erotiska och vilda. 64 

2.2.1.4 BAL NÈGRE

Inspirerad av Bakers popularitet tog Colin initiativ till ett event 1927 som blev kallat Bal Nègre. (se 

bild 5) Det blev ett firande och kapitaliserande av fenomenet ”negrophilia” och influensen till Le 

Tumulte Noir.  65 Maurice Chevalier (1888-1972), en fransk vit skådespelare syns på affischen, 

svartmålad på denna. 66 På bilden lutar han sitt ben in mot kvinnan som ska föreställa Josephine 

Baker med vriden höft som rörs i takt med det som vi i vår fantasi ska kunna utläsa som en rytmisk 

melodi. 67 Kvinnan är i själva verket Andre Faurier (1890-1966) och ska vara "Baker-look-alike" 

med sin bruna hud, bågformade bak, spetsiga bröst, den synliga svanken samt yttre attribut som var 

utmärkande för Baker. På liknande vis som i bild 3 går det i bilden att se hur ”Bakers” långa lemmar 

har förstärkts och förlängts. Kvinnan bär ett mönstrat djärvt klädstycke runt höfterna vilket likaså 

var en utstyrsel som var signifikant för Baker. 68 

Bal Nègre har tagit sin inspiration ifrån Pluie (se bild 6), det går att se liknande rörelsemönster i 

bilden och hur kropparna poserar däribland svanken och den utbuktade baken som är 

59 P Archer-Straw, Negrophilia,  2000, s. 97
60 P K Pedersen, Kulturmoderniseringens paradokser, 2009, s. 272
61 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, ss. 126-127
62 A Fry, Paris Blue, 2014, s. 29  (hämtad 2014-11-11)
63 Ibid, s. 29  (hämtad 2014-11-11)
64 Ibid, s. 29  (hämtad 2014-11-11)
65 National Portrait Galley Home, Introduction Le Tumulte Noir, http://www.npg.si.edu/exh/noir/tumu2.htm (hämtad 
2014-12-05)
66 K C C Dalton., H L Gates Jr., Black and White Photographs ,1998, s. 26 (hämtad 2014-12-01)
67 Ibid, s. 26  (hämtad 2014-12-01)
68 Ibid, s. 26  (hämtad 2014-12-01)
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återkommande gester. I Pluie syns en kvinna vid namn Jane Marnac (1886-1976) som rör sina ben 

till den "vilda" dansen vilket skapar energiska linjer av hennes kropp. 69 Exakt de slags 

rörelsemönster går att återse hos ”Baker” i illustrationen av Bal Nègre, bilden återspeglar samma 

rytm och dynamik som föregående. (se bild 5) Det är högst troligt att utgå ifrån att bilden av Baker 

imiterades eftersom hon var och förblev ikonen för den franska negrofila subkulturen. 

2.3 ANALYS AV AFFISCHERNA OCH SHOWERNA BAKOM

2.3.1 DEN STEREOTYPA KARAKTÄREN 

Paul Colin beskrev sin uppfattning av revyerna och personerna som medverkade då dessa gick 

parallellt ihop med hur bilderna gestaltades i Le Tumulte Noir: 

I watched a colourful raucous group swarming toward the theatre […] Harlem was invading the  

Champs-Élysées Theatre […] perky breasts and buttocks, the brilliant coloured cottons […] 70 

Språket som Colin använder sig av i citatet är intensivt och uppseendeväckande samt ramar in de 

svarta dansarna och framförallt den svarta kvinnan i karikatyrer som grundar sig i koloniala 

föreställningar. 71 Beskrivningar av identiteter på sådant vis blev ideligen lanserat som 

”normaliserat” utifrån det omskrivna av framförallt Baker då hennes persona varierade från 

uppspelt ”busig” till avvikande. 72 

Den sexuella anspelningen är högst närvarande i bilden av ”the new negro” vilket gör att 

egenskaper som dessa borde vara framtvingade utifrån sociala konstruktioner angående svarta.

”The negro” blir i skriften i portfolien porträtterad som barnslig och lekfull samtidigt som den 

gestaltas som en sexuell varelse liknande ett djur. 73 Motsättningarna mellan vita och svarta blir 

märkbara både vad gäller utmärkande egenskaper och utseendemässiga drag, då utseende åsyftas 

inte enbart den skilda hudfärgen vita och svarta sinsemellan utan även de karaktärsdrag som 

appliceras på svarta. Det är drag såsom förstorande av läppar, ögon och övriga ansiktsdrag vilket 

syns på bild 1, bild 2 och bild 5. Enligt Griselda Pollock existerar mönster av fascination för det 

69 K C C Dalton., H L Gates Jr., Black and White Photographs ,1998, s. 26  (hämtad 2014-12-01)
70 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 117
71 Ibid, s. 117
72 Ibid, s. 117
73 Ibid, s. 117
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individuella subjektet inom de sociala strukturer som har format det. 74 Hon menar att det finns en 

redan socialt etablerad tolkning av differens som i sin tur kontrollerar bilder, det erotiska seendet 

och skådespelet. 75 Här blir skillnaden mellan olika ”grupper” inom den franska kulturen märkbar 

för hur olikheterna formar de bildmässiga karaktärerna och hur det gestaltas visuellt.

2.3.2 ”THE NEW NEGRO” - PROFILEN

Stereotyperna av svarta i det avantgardistiska Paris  ”kvalificerade” in de i moderniteten samtidigt 

som deras delaktighet krävde att de var villiga att förhandla, investera och förvanska sina egna 

identiteter i syfte att rätta sig efter idéerna om det ”primitiva”. 76 ”The new negro” sågs som den 

motsägelsefulla varelsen som kombinerade makt och exoticism från Afrika. 77 Profilen skulle utgöra 

något extraordinärt, spontanitet samt ge utrymme för erotiska rörelser och sexuell frihet. 78  Vi kan 

se i både bild 3 och bild 5 hur Bakers 'personliga uttryck' som ”erotisk och sexuellt fri” är starkt 

närvarande i bilden. Enligt Bal och Bryson ska specifika karaktärsdrag i bilden tillåtas att bli 

upplyfta, kompositionen i en bild ska ge förståelse av subjektiviteten och sexualiteten däri då de 

subjektiva effekterna talar för hur sexualiteten kommer att visas i bilden. 79 Bakers egen person var 

av betydande del för hur bilderna formades, hon exemplifierade både den stereotypa bilden av den 

svarta och symboliserade det som hon själv hade kommit att förknippas med. Hon uppfyllde det 

ursprungligt primitiva med exotiska egenskaper som den primitiva 'oskyldigheten' förutsatte och 

blev den ”new negro” som användes i upplyftande syfte. Det primitiva bör kunna ses mestadels i 

bild 3 och i bild 5 eftersom hon är spartanskt klädd i dessa. Hon blev inkorporerad i den urbana 

livsstilen där de två ytterligheterna möts: ”primitiv” och ”modern”, vilket bilderna gestaltar. 

Influens av det ”moderna” går likaså att se i gestaltningen av henne på bild 1 och bild 2 då hon 

tillsammans men männen blir avbildad som del i den nya franska nöjeskulturen, denna dikotomi 

blev modellen för den moderna människan inom det franska avantgardet. 80 Det naiva uttrycket går 

att finna i alla litografier men framförallt på bild 2 där profilerna ser orealistiskt godtrogna ut.

Josephine Baker blev en utmärkande profil som stämde in på ”the new negro” med illusionen om 

svarta där stereotypen bestod av en sammankoppling till revyerna. Den nya profilen skulle utgöra 

74 L Mulvey, ”Visuell lust och narrativ film”, i Feministiska konstteorier: Skriftserien Kairos Nr 6,  1.a utg., Raster 
Förlag, Stockholm, 2000, s . 47

75 Ibid,  s. 47 
76  T Leininger-Miller, Continuing the vogue for Paris Noir, 2001, ss. 102-104 (hämtad 2014-11-10)
77  P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 97
78  Ibid , s. 105
79  G Rose, Visual Methodologies - 3:e utg., SAGE Publications Ltd., London, 2012, s. 156
80  P Archer-Straw, Negrophilia , 2000, s. 109
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grunden för sammankopplingen mellan den vita och svarta kulturen.  81 Baker skulle personifiera 

den afrikanska personligheten och förmodligen bli företrädare för hela den ”svarta gruppen”. 

Hennes persona inom bilden går även i led med att den undertryckta och kuvade kvinnligheten i det 

västerländska patriarkatet oftast identifieras som amorf och karaktäristiskt vidunderlig. 82 Det går 

inte tydligt att dra sådana paralleller i bilderna, en kan dock anse att på bild 3 där Baker ses som 

nymf intar en gestaltning som frångår det ”mänskliga” och intar rollen som den ”kvinnliga 

naturgudomligheten”. Denna representation gör att föreställningen om den Andra skapar en snäv 

bild av den svarta kvinnan så att hon blir tilldelad egenskaper snarare än att de har funnits där 

ursprungligen. 83. Detta härstammar ifrån att icke-européer som gestaltat verkligheten eller fantasin 

har blivit förtryckta och begränsade samt att representanter ifrån övriga delar av världen än väst 

automatiskt ges rollen att ”representera” sin egen kultur i någon form. 84 

2.3.3 DEN KONSTRUERADE ”KVINNLIGHETEN” 

I framförallt bild 1 går det i bilden att se den pornografiska framtoningen av Josephine Baker samt 

hur den satiriska formen framträder överlag vilket gör att affischen när den uppkom troligen sågs 

som högst kontroversiell. I den patriarkala kulturen står kvinnan som signifikant för den manlige 

Andre, hon förblir bunden av en symbolisk ordning i vilken mannen kan leva ut sina fantasier och 

tvångsföreställningar. 85 Det syns i bilden i att kvinnan porträtteras som annorlunda mot hur mannen 

gestaltas, vi ser kvinnans 'sexuella' framtoning, en avsaknad hos mannen.

Den stereotypa bilden av kvinnlighet är ständigt återkommande i bilderna varav den feministiska 

konstvetaren Sara Arrhenius påpekar att föreställningen av kvinnlighet är en form av maskerad, en 

'kulturell mask' som kvinnan bär som en förklädnad. 86 Ifall en ska vara samstämmig med Arrhenius 

så får innebörden i Bakers fall dubbel betydelse; det faktum att Baker både som skådespelerska och 

som kvinna medverkar inom den uppträdande formen, där skådespeleriet i sig är att bära den 

”kulturella masken” samt att uppträda för att framhäva kvinnlighet då förstärker ”maskeringen”. 

Går det inom de förutsättningarna att fastställa ifall bilden av ”kvinnlighet” och bilden av Baker 

som kvinna går att applicera på någon realitet eller ifall den enbart stannar inom den fiktiva 

diskursen i Paris där den uppfyller etablerade stereotyper om den svarta kvinnan? 

81  P Archer-Straw, Negrophilia , 2000, s. 105
82   H Stevens, C Howlett, (red.), Modernist Sexualitites, 1.:a utg., Manchester University Press, USA, 2000, s. 186
83  M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 12
84  Ibid, s. 9
85 L Mulvey, Feministiska konstteorier, 2000, s. 48
86 S Arrhenius, ”En blick från sidan: bild, genus och det omedvetna”, Feministiska konstteorier: Skriftserien Kairos Nr  

6, 1.a utg., Raster Förlag, Stockholm, 2000, s. 14
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I den franska kulturen under 1920-talet betonade kvinnor sin femininitet genom att uppträda 

sexuellt utmanande mot män. Baker på scen ansågs vara ”sexuellt utmanande mot män”, 87 då 

”sexuell kvinnlighet” syns i avbildningen av henne på bild 1, bild 3 och bild 5 och den erotiska 

framtoningen genomsyrar litografierna. Denna polarisering kvinnor och män emellan och 

representations-problematiken däri belyser Griselda Pollock i sin antologi ”Vad är det för fel med 

kvinnobilder”? ifrån 1977 där hon tar en psykoanalytisk ansats till hur bilden av kvinnan 

konstruerar en viss sorts kvinnlighet. 88 Pollock menar att kvinnlighet upprätthålls genom 

polariteter och hävdar att 'kvinnlighet' inte ska förstås som en egenskap hos kvinnor utan som en 

ideologisk form för reglering av kvinnlig sexualitet. 89 Ifall vi förmodar att det sexuella uttrycket 

härstammar ifrån en föreställning om den svarta kvinnans 'förhöjda' sexualitet borde den svarta 

kvinnans personlighet bli reglerad så att hon bör ha och uttrycka sin kvinnliga sexualitet. Det 

förklarar även avsaknad av sexuell ton av mannen i bilden då hans egenskaper förmodligen inte är 

av den art.

2.4 HYBRIDITETEN INOM ”NEGROPHILIA”- KULTUREN

2.4.1 BAKER OCH ”NEGRO” - GESTALTEN

Hybriditeten med den nya franska kulturen bestod till stor del i det ”koloniala begäret”: den 

besatthet och önskan om att förenas med ”de andra” - resultatet blev en ambivalens: motsägelsefull, 

splittrande och en dekonstruerande kultur. 90 I Black Birds (se bild 2) uppfyllde Josephine Baker 

”negro”-karaktären som den perfekt civilicerade medan en annan kvinna i showen vid namn 

Adelaide Hall sågs som Bakers kontrast som beskrevs som primitiv med ”förförande animalistisk 

spänstighet”. 91 Revue Nègre (se bild 1) stod för ett exoticerande av uppträdarnas svarthet 

kontrasterande med vetskapen om att de i verkligheten var betydligt mer ljushudade än de beskrevs 

som. 92 Det berodde på att publiken tenderade att vilja placera de svarta inuti ”föreställningen” om 

att de kom från den afrikanska djungeln. 93 Det kan skapa förståelse till varför det på bilderna att 

döma går att se tydliga apliknande drag. Postkoloniala forskarna Robert J. C. Young och Tavia 

Nyong menar att den svarta ”rasen” uppfyller den ”essentiella svartheten” med sina distinkta 

87 S Arrhenius, Feministiska konstteorier, 2000, s. 15
88 Ibid, s. 15
89 G Pollock, ”Det moderna och kvinnlighetens rum” i Lindberg, Anna-Lena (red.), Konst, kön och blick, 1:a utg., 

Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 1995, s. 194
90 A Fry, Paris Blue, 2014, s. 64 (hämtad 2014-11-11)
91 Ibid, s. 64  (hämtad 2014-11-11)
92 Ibid, s. 64  (hämtad 2014-11-11)
93 Ibid, s. 64  (hämtad 2014-11-11)
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karaktärer. 94 Det förstärker än mer hur svarta inte enbart sågs som åtskilda från vita 

utseendemässigt utan att den med svart hud ansågs inneha särskilda personlighetsdrag likväl.

Den postkoloniala studien ska representera det postkoloniala fältet och ge en rättvis bild, däri ligger 

en problematik i att skapa just dessa rättvisa bilder och framställningar. 95 Bilderna av Paul Colin 

fick kontinuerligt hybrid karaktär i och med att de ”svarta egenskaperna” stod för skilda innebörder. 

Bild 1 och bild 2 blir svårplacerade i sin eklekticism då de uppstod i en kontext där svarta 

symboliserade den ”moderna människan” vilket gör att bilden förmodligen ska visa den urbana 

svarta personen. Samtidigt är gestaltningarna på bild 1, bild 2 samt bild 5 tydliga som karikatyrer 

vilka framställer mannen och kvinnan inom bilden på ett satiriskt vis vilket gör att antagningar om 

svarta som ”roande figurer” tar överhanden. Bild 5 med Maurice Chevalier blir särskilt ironisk i och 

med att mannen framställs som en lustig figur i något som ser fysiskt avskiljt ut ifrån kvinnan som 

föreställer Baker. Bildens syfte är att avbilda en gemensam dans, uppenbarelsen av Baker ger dock 

sken av att hon utför en dans på egen hand separat ifrån mannen. Det går i det närmaste att tolkas 

som att mannen på bilden betraktar Baker medan hon dansar. Detta kan uppfylla tesen om den 

manliga hegemonin då Baker som svart kvinna blir betraktad av det manliga överhuvudet. Den 

dominerande traditionen symboliseras av de patriarkala maktförhållanden av binära relationer där 

mannen blir det betraktande subjektet och kvinnan det betraktade objektet. 96 Skilda roller bör 

komma till uttryck på flera plan i bilden med kvinnan som underminerad mannen då mannen ser 

och kvinnan blir sedd, likaledes att kvinnan blir reducerad till ett objekt för att beskådas. 

2.4.2 SVARTA SEXUALITETENS AMBIVALENS

Den postkoloniala studien består i att avgöra vem som har makten att besluta vilka bedömningar 

som kan ses som korrekta och hur beskrivningar ska göras. 97 Problematiken bör ligga i hur 

moraliska bilderna av Baker kan anses vara då Colins bilder av henne var ikoniska och sågs som 

symbolen för den svarta kvinnliga sexualiteten samtidigt som de också var karaktäristiska för 

hennes ”ras” och symboliserande det avvikande. 98 Hennes kropp i profil, brösten och baken 

utstickande förstärkte föreställningar om den svarta kvinnliga erotiken, 99 (se bild 5). Denna pose 

går långt tillbaks till 1800–talet då Saartjie (Sarah) Baartman, en svart sydafrikansk kvinna stod i 

samma pose vilket blev en pseudovetenskaplig bild av ”Hottentot”-kvinnan, (se bild 7). Det 

94 A Fry, Paris Blue, 2014, s. 64 (hämtad 2014-11-11)
95 M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002,  s. 10
96 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 242
97 M Lundahl, Postkoloniala studier, 2002, s. 10
98 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 122
99 Ibid, s. 122
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symboliserade en avvikande sexualitet vilket fortlöpte in på 1900–talet i synen på prostituerade, 

dessa idéer befäste framställningen av Baker ytterligare genom att fortsatt etablera de stereotyperna. 
100 Psykoanalysen är koncentrerad kring just hur den sexuella skillnaden blir etablerad och 

problematiskt vidmakthållen. 101 Kvinnan blir även på många plan en feminin stereotyp då den 

sexualiserade kroppen likaså uppnår mening endast i sexuell relation till mannen. 102 

Fotografier av ”riktiga” svarta såsom Josephine Baker (se bild 4) och dansare ifrån showen 

Blackbirds, som här visas som litografi i bild 2, verkade för den ”svarta kulturen” genom fotografiet 

genom att medvetet använda specifik scenrekvisita och exotiska anordningar. 103 Fotografier av 

”blackness” kan ses som en kulturell artefakt som återger hur vita människor ”betraktar” svarta 

människor och hur den svarta sexualiteten inom betraktandet kan percipieras som avvikande och 

utsvävande; det som kan förklaras som något annat. 104  Det ses i fotografiet av Baker på bild 4 

genom att hon gestaltas som ”busig”, naiv samt ”exotiskt fascinerande” med en leklysten klar blick 

och fingrarna lättsamt pekandes framåt. Fotografiet visar bilden av den svarta på ett vis som en vit 

västerlänning troligtvis inte hade blivit avbildad på inom fotografiet under denna tid. Det 

samstämmer med det som Kobena Mercer tar upp och kallar för ”ambivalenta känslostrukturer” i 

sina analyser om det svarta bildmaterialet där hon främst utgår ifrån upplevelser av olikhet som 

präglar karaktärerna i hur svarta är olika ifrån vita. 105 Ambivalensen borde förstärkas i den 

hybriditet som bilderna visar genom hur både naivistisk ”barnslighet” och ”sexuell utstrålning” 

gestaltas på en och samma gång. Baker som framträdande i bild 1 kan anses gestalta en ambivalens 

i att den visar en slags nonchalant självsäkerhet tillsammans med att hon i samma anda i bilden 

förmodligen ska gestalta symbolen för en ”sexuell kvinnlighet”. Problematiken i bilden kan även 

tyckas vara att hon framställs som att fysiskt stå ”över” de båda männen, medan hon i realiteten 

inom den patriarkala ordningen ej besitter något övertag som kvinna gentemot mannen. Det blir 

ytterligare en motsägelsefullhet i att bilden till synes visar en kvinna som visuellt har maktövertaget 

fast realiteten innebär det motsatta. Archer-Straw beskriver denna ambivalens när hon menar att 

bilden av Baker gjorde att hennes image blev kraftfull på grund av att hon uppenbarades som att 

både ha frigjort den kvinnliga sexualiteten, samtidigt som hennes svarthet och fantasin om henne 

gjorde att hon personifierade motsägelsefullheten i de sociala och morala seder beträffande både 

kön och ras. 106

100 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 122
101 G Rose, Visual Methodologies, 2012, s. 156
102 H Stevens, C Howlett, Modernist Sexualities, 2000, s. 190
103 Leininger-Miller, 2001, s. 103 (hämtad 2014-12-07)
104 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 240
105 Ibid, ss. 239-240
106 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 119
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2.5 KARIKATYRER OCH KULTURELL APPROPRIERING 

2.5.1 APLIKA KONNOTATIONER

Det är förutsagt att bilderna av Paul Colin är karikatyrer som föreställer svarta som koloniala 

subjekt, ”vilda, primitiva barbarer”, underhållare och även marknadsförare för exotiska produkter.107 

Vi kan se i bild 2 hur figurerna på bilderna avbildas i en nästintill ”omänsklig” form, som en 

nidbild. Särskilda karaktärsdrag går att urskilja och uttrycken i ansiktsdragen konnoterar till något 

mer ociviliserat än civiliserat. Konst som är uppgjord genom stereotyper går likväl att finna i 

försättsbladet till tidskriften Kritisk revy ifrån 1927, 108 (se bild 8). Under bilden lyder texten som tar 

ett samhällskritiskt förhållningssätt: ”Barbariets förenta stater” varpå illustrationen visar två 

uppträdande musicerande chimpanser. 109 Denna kan dra liknelser till hur Paul Colins karikatyrer 

framställs apliknande vilket fortlöpande drar konnotationer till något ”barbariskt”. 

”Jungle genre” var beteckningen som applicerades på litografi Black Birds på bild 2 och bör även 

indikeras i litografin Black Thunder på bild 3 eftersom bilden kan likställas med en person som i det 

närmaste ses som en ”vilde”. Det faktum att Baker på bilden bär bananer runt höfterna drar likaså 

obemärkt konnotationer till svarta som frekvent avbildade som apliknande och här med bananen 

som i sin tur inte sällan hör samman med apan samt dess båda tillhörighet till djungeln. 110 

Primatforskaren Frans de Waal gör jämförelser mellan människan och apan då de är arter med 

gemensam genuppbyggnad, kognitionsforskaren Mathias Osvath menar däremot att det är mer 

komplicerat än så och påstår att en kombination av både biologi och kultur förklarar människors 

beteenden.111 Det kan anses inte helt gå att särskilja de beteendemässiga biologiska släktskapen med 

de antagningar om utseendemässiga likheter som går att skåda med blotta ögat. I litografierna dras 

likheter mellan framförallt den mörkhyade människan och apan vilket gör att kulturen borde få stor 

betydelse för vilka kopplingar människor gör och som bekräftar Osvaths tes om kulturens mening. 

Osvath har likaledes föreställningen att schimpansen saknar självkontroll och strävar efter att få sina 

behov omedelbart tillfredsställda.112 Konnotationerna till primitivitet ges här utrymme i bilden vilket 

förklarar de paralleller som dragits inom litografin emellan den Andra, "vildhet", djungeln och den 

107T Leininger-Miller, Continuing the Vogue for Paris Noir,  2001, s. 103
108 J Guldberg, ”Dogmatikkens nuancer”, i Borup, Anne, Guldberg, Jørn, (red.), Kulturmoderniseringens paradokser, 

Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2009, s. 91
109 Ibid, s. 92
110P Söderström, ”Inte bara bananer i huvudet”, SvD Nyheter, 2007-03-21, 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/inte-bara-bananer-i-huvudet_493299.svd (hämtad 2014-12-15)
111 Ibid  (hämtad 2014-12-15)
112 Ibid  (hämtad 2014-12-15)
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visuella strävan till att framställa den svarta människan som apliknande inom bilden. 113 

Enligt kritiker sågs skådespelarna i showen Blackbirds (se bild 2) som den mest attraktiva stammen 

av små vildar en kunde föreställa sig och kvinnorna jämfördes med ”young wildcats in the bush”. 114 

En samstämmighet med Homi Bhabha om de koloniala föreställningarna blir här att föredra där 

stereotypa föreställningar om svarthet grundar sig i koloniala fantasier. 115 Bhabha menar att den 

koloniala diskursen bygger på begreppet 'beständighet' när den skapar annanhet i ideologiska 

syften. 116 Diskursen visar begränsade representationsmönster genom vilket det svarta subjektet 

reproducerar föreställningar, ideologiska fiktioner och psykiska fixeringar kring den svarta 

sexualitetens natur och den avsedda ”annanhet” som den uttrycker och som här visas i bilden. 117 

Bilderna bild 1 och bild 2 visar en slags ambivalens, med referenser till djurlika uppträdare. De 

demonstrerar makten i att använda bilder som ett visuellt medium för att förstärka koloniala 

föreställningar och uppfyller myten om den svarta. 118   

2.5.2 INFLUENS AV ART NÈGRE 

De svarta och den svarta huden blev idealet i Paris under 1920-talet, det "exotiska" inslaget. 

Parisarna ansågs genomgå "sunlight treatment" genom att de med färg transformerade sina egna vita 

hudar till den svarta huden, på så vis blev de vita "afrikaniserade" i någon mån. Det syns i bilden 

genom att människor framställdes som karikatyrer när vita skulle efterlikna svarta. Det syns i bild 1 

där framförallt männen i bilden har gjorts mörkare än vad de egentligen är. 119 Även litografi bild 5 

visar hur svartheten på den i grunden vita mannen Maurice Chevalier har förstärkts, det går i led 

med hur den afrikanska ”looken” blev något att eftersträva, en form av kulturell appropriering. 

Genom att appropriera de svarta attributen sågs det enligt Fairclough som att vita skapade makt 

över svarta och att sensmoralen blir svår att utstaka eftersom vita 'identifierar' sig med den svarta 

befolkningen . 120 Enligt teorin om ”Spegelstadiet” går det även att rättfärdiga vitas appropriering av 

svartas sfär, eftersom spegelstadiet handlar om en viss alienering gentemot det som ses. Den skapar 

både en identifikation med bilden som personen ser, samtidigt en alienering gentemot den. 121 

113 A Fry, Paris Blue, 2014, s. 29 (hämtad 2014-11-11)
114 Ibid, s. 60
115 K Mercer, ”Att tolka rasfetischism: Robert Mapplethorpes fotografier”, i Lindberg, Anna-Lena (red.), Den 

maskulina mystiken, 1.a utg., Studentlitteratur AB, Lund, 2002, s. 243
116 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 243
117 Ibid, s. 243
118 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, ss. 121-122
119 K C C Dalton., H L Gates Jr., 1998, Black and White Photographs ,s. 24 (hämtad 2014-12-01)
120 N Fairclough, Analysing Discourse, 2004 s. 28
121 G Rose, Visual Methodologies, 2012, s. 163
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Omvänt låg det i svartas intresse att transformeras till vit. Les Black Birds (se bild 2) tillhörde den 

gruppen som ”maskerade” sig som vita i syfte att som svart få ta del av den övre hierarkin.  122 

Trots strävan efter identifikation bör då den alienering gentemot den andra som samtidigt ägde rum 

ha bidragit till fortsatt polarisering mellan vita och svarta.

Josephine Baker approprierade stereotypa afrikanska attribut och poser i sina scengestaltningar och 

på bild. När hon poserade med ryggen i en valvbåge, baken utskjutande, armarna ihopflätade och 

lyfta i en fallos-symbol, sågs det som en styrka som närmast efterliknade den afrikanska 

skulpturen.123 Då transformerades hon från den ”groteska” dansaren till 'svarta Venus' som lyfte sin 

egen ras. 124 Det går att se i bild 5 där hennes pose är tydligt framträdande i bilden. Liknelser med 

den afrikanska skulpturen gjordes frekvent inom l' art nègre, kompositionen symboliserade den för 

sin era polariserade synen på kvinnor som anammade både det kreativa och det subversiva, då 

Baker uppfyllde alla dessa egenskaper varpå hon blev ikonen för det kvinnliga sexuella uttrycket  125 

vilket gestaltas i bild 5. Likaså bör hon ha blivit fångad i sin sexualiserade kropp som blev 

missbrukad då den konventionella och hegemoniska maskulina publika sfären förringade och 

utestängde kvinnan i hennes feminina personifikation. 126  

2.6 KROPPEN I EN MANLIG MAKTSFÄR

2.6.1 DEN KVINNLIGA GESTALTNINGEN

Den strukturalistiska ansatsen utforskar relationen mellan symboliska och materiella former av 

förtryck vilket inbegriper även dolda former av maktutövning där kroppens betydelse har en stor 

inverkan på kvinnans handlingar och hur hon uppfattas. 127 Samtidigt som Josephine Baker 

distanserade sig från stereotyperna av svarta var hon med och reproducerade dem då hon uppfyllde 

både den förväntade fantasin hos publiken och kvarhöll dynamiken inom sin egen image och stil där 

hennes kropp i utseende och sättet att röra sig hade stor betydelse.  128 Det går att se i bild 3 hur 

dansen är av stor vikt för hur bilden gestaltas som att Baker är ”fångad” i sin dans. 129 Betydelsen av 

'performance' blir distinkt i vilket vi kan dra paralleller till Simone de Beauvoir som beskrev 

122 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 97
123 Ibid, s. 118
124 Ibid, s. 118
125  Ibid, s. 119
126 H Stevens, C Howlett, Modernist Sexualities, 2000, s. 189
127 M Törnqvist, Recension, http://www.jstor.org/discover/10.2307/20850461?sid=21105516853523&uid=2&uid=4 

(hämtad 2014-12-15)
128 A Kraut, Between Primitivism and Diaspora, 2003, s. 7 (hämtad 2014-12-07)

129 Feminetik, http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=383433  (hämtad 2014-12-03) s. 13
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sexualiteten i sin helhet som ett slags performance i sig: 130

One is not born how to be a woman or a man; one has to learn how to perform the role, as 
prescribed by the society you live in. Masculinity and femininity are skilled performances, and 
those who excel at the art are admired and sometimes envied. In particular, the performance of 
femininity and female beauty is often highly valorized. - Simone de Beauvoir 131 

Den ”kvinnliga skönheten” var alltså högt värdesatt vilket det inte rådde några tvivel om i det 

avangardistiska Paris under 1920-talet, könsmaktordningen satte troligtvis kvinnan i bestämt fack.

Sociologen Maria Törnqvist tar i en recension upp hur den kända sociologen Pierre Bourdieu i sin 

bok Den manliga dominansen (1999) redogör för att han anser att könsmaktordningen är paradoxalt 

framtvingad och upprätthålls, samtidigt som han menar att den manliga dominansen anses ligga i 

dess 'naturliga status' och förmåga till kulturell reproduktion.  132  Därav ”tvingas” alltså kvinnan att 

anstränga sig mer på sin sexuella potential för att kompensera där hon brister på andra plan.

women have more erotic capital than men in most societies because they work harder at 
personal presentation and the performance of gender and sexuality - Catherine Hakim 133  

Josephine Baker kan stämma in på ”personal presentation and the performance of gender and 

sexuality” i och med att föreställningarna utgjordes av stora inslag av sexuell utstrålning som var 

djupt befäst i hennes könstillhörighet. Huruvida hon ”work harder” än män i sina uppträden på 

naturligt vis är nog snarare en fråga om sociala konstruktioner än att det ligger i kvinnans natur.

Enligt Griselda Pollock definieras betraktaren inte av den offentliga sfären, den ”manliga sfären” 

utan av tillträdet till ett sexuellt territorium som utmärks av tvetydigheterna i det klassöverskridande 

sexuella utbytet. 134 Hon menar att kvinnan träder in och konstnärligt gestaltar utvalda platser inom 

den offentliga sfären – ställen som förknippas med underhållning och uppträdande. 135 Det borde vi 

kunna se i framförallt bild 3 och bild 5 då dessa talar för hur Baker visas i litografierna som sin egen 

uppträdande konstnär samt någon som uttrycker ”sexualitet” i det sexuella territorium. Då har hon 

levt upp till sin ”givna” roll och mannen som betraktare tar del av det ”sexuella framförandet”.

Den svarta kvinnliga rasen är markant i Colins litografi Bal Negre (se bild 5) då illustrationen kan 

utläsa binära motpoler mellan kvinnan respektive mannen. Dessa oppositioner sträcker sig tillbaka 

130 C Hakim, Erotic Capital, 2010, s. 12  ss. 5-6 (hämtad 2014-11-25)
131 Ibid , s. 15 (hämtad 2014-11-25) 

132 M Törnqvist, Recension (hämtad 2014-12-15)
133 Spicer, Kate, ”Making capital out of sex appeal”, The Times, London, 2010-05-02, 
http://www.timeslive.co.za/lifestyle/2010/05/02/making-capital-out-of-sex-appeal s. 19 (hämtad 2014-11-19)
134 G Pollock, Konst, kön och blick, 1995, s. 195
135 Ibid, s. 195
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till hur Paul Gauguin framställde sina målningar; civilisation/natur, vit/den Andre, man/kvinna som 

läses som varandras motparter. Det etablerar kvinnan som den exotiska, annorlunda och den Andra i 

förhållande till den manliga betraktaren. 136 Målningen Two Tahitian Women (1899) visar två 

tahitinska barbröstade kvinnor ståendes bredvid varandra med exotiska framtoningar, den gestaltar 

innebörder av ras, genus och kolonialism, 137 (se bild 9) . Baker sågs inte sällan som den romantiska 

fantasin som från en Gauguin–målning. Hon blev inte sällsynt målad som en exotisk figur inramad 

med bananer och kokosträd, afrikansk dress med den ”afrikanska charmen” och exotiska afrikanska 

huden. 138 Det går att se i bild 3 då bilden indikerar att den förmodligen ska förknippas med en 

föreställning om hur hon platsar i djungeln med sin asketiska klädsel. Den exotiska framtoningen 

kommer likväl fram i bild 5 där de ”främmande” rörelser är framträdande. Precis såsom Gauguins 

målning skulle uttrycka binära motpoler är kontrasterna man/kvinna, vit/svart samt aktiv/passiv 

närvarande i bilden av Baker.

2.6.2 DEN VOYERISTISKA BLICKEN

Uppträdanden av Josephine Baker manifesterade möjligheten att bryta den post-koloniala blicken 

och genom det upphäva den dominanta och hegemoniska diskursen. 139 Samtidigt som Bakers 

performance riskerar att reproducera genus och ras-stereotyper har den även möjligheten och 

makten att överskrida rådande föreställningar. 140 Publiken på föreställningarna frammanade en stark 

voyeurism och uppträdaren utmärktes genom en lika stark exhibitionism. 141 Bakers medgörlighet att 

posera naken för Colin och dansa topless på scen transformerade henne till den mytomspunna 'black 

Venus'. 142  Det skapade en dialektisk prestanda i uppträdandet som rekonstruerade behovet av 

kolonisatören att ”se” på subjektet och uppfyllde den koloniserades önskan att ”bli sedd”. 143 

Inom den manliga dikotomin blir kvinnan betraktad av den vita mannen, 144 tendenser som dessa 

borde kunna ses i bild 3 och bild 5 då Baker gestaltas för en manlig betraktare. Det bör gå samspelt 

136 A-L Lindberg, Konst, kön och blick, 1995, s. 102
137 M Sturken, L Cartwright (red.), Practices of looking, 1:a utg., Oxford University Press, New York,  2001,  s. 101
138 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, ss. 118-119
139 M G Henderson, ”Dancing diaspora” , Speaking in Tongue and Dancing Diaspora, Oxford Scholarship Online, 

2014  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195116595.001.0001/acprof-
9780195116595-chapter-14  (hämtad 2014-11-25)

140 Ibid (hämtad 2014-11-25)
141 M G Henderson, ”Josephine Baker and La Revue Nègre”, Speaking in Tongue and Dancing Diaspora, Oxford 

Scholarship Online, 2014 
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195116595.001.0001/acprof-9780195116595-
chapter-14  (hämtad 2014-11-25)

142 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 117
143 M G Henderson, ”Josephine Baker and La Revue Nègre”, Speaking in Tongue and Dancing Diaspora (hämtad 

2014-11-25)
144 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 242
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med Poul Henningsens tes om att identifiera den kulturella ”klyftan” emellan konstnären och 

publiken då han ville visa distinktionen som uppstår mellan den aktivt levererande konstnären och 

den passivt mottagande ”kulturkonsumenten”, dvs. publiken . Relationen mellan dessa båda 

markeras genom en skillnad.  145 Det borde innebära att den vita ”publiken” får autonom makt som 

beskådare av ”black entertainers” då den kvinnliga uppträdaren blir objektifierad av den manliga 

publiken vilket kan ses i bilden. Det borde även därför te sig logiskt att ”avhumanisera” profilerna 

på bild 1 och bild 2 för att på så vis möjliggöra en större segregering emellan publik och uppträdare 

i den parisiska 1920-tals polariserade kultur. 

Illustrationerna utstakar inte ifall svarta är i något uppenbart underläge gentempot vita då bilderna 

visar dynamiska personer. När Baker exempelvis poserade i endast en ring av bananer runt sina 

höfter sågs det som en högst expressiv utåtriktad dans 146 vilket ses i bild 3. Mercer menar dock att 

kvinnan oavsett är i underläge eftersom hon ges rollen som den passiva i bemärkelsen att inte vara 

den som kontrollerar eller bestämmer utfallet. 147 Bilden av Baker borde bli den som skapats av 

mannens uppfattning av svarta kvinnan vilket blir avgörande för hur hon kommer att gestaltas och 

betraktas. Betraktarens blick i en manlig hegemoni artikulerar och producerar en maskulin 

sexualitet som njuter av friheten att titta, bedöma och bemäktiga sig, i praktiken eller i fantasin. 148 

Möjligtvis får Baker egenmakt på scen genom att hon blir autonom i sig själv, samtidigt blir ett 

yrkande av makt oförmöget på grund av könsordningen där hon utsätts för den manliga blicken. 

Det går att se den manschauvinism som förekom under de franska föreställningarna på så vis att det 

var ett nöje mestadels för och till männen. Det fanns en medveten sexuell anspelning i uppförandet 

som i stor utsträckning var till för att tillfredställa den manliga publiken. 149 Josephine Bakers 

”vulgära” uppträdanden var i förlängningen till för den manliga dikotomin, särskilt bild 3 torde vara 

till för en publik som hon själv är separerad ifrån eftersom hon står bortvänd ifrån betraktaren. I 

bilden utsätts hon då för ett objektifierande genom att hon är subjektet för den betraktande publiken 

samt att ”blicken” som hon utsätts för skapar makt över henne. ”Blicken” är det som kan användas 

som redskap för att etablera olika relationer av makt, själva agerandet med blicken blir att den ger 

mer makt åt den person som tittar än den som blir objektet för ”blicken”.  150 I bild 5 går att se att 

145 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 146, 168
146 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 117
147 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 242
148 A-L Lindberg, Konst, kön och blick, 1995, s. 195
149 LuLen Walker, i Department of Prints and Drawings, National Portrait Gallery Home,  

http://www.npg.si.edu/exh/noir/broch3.htm (hämtad 2014-12-05)
150 M Sturken, L Cartwright (red.), Practices of looking, 1:a utg., Oxford University Press, New York,  2001, s. 100
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mannen är den som blickar rakt ut ur bilden samt studerar kvinnan i bilden medan kvinnan som ska 

föreställa Baker är frånskild någon form av direktkontakt. Endast blicken som levereras åt sidan ger 

någon form av subtil kontakt med betraktaren. Det går i led med hur den hegemoniska manliga 

publika sfären omstrukturerar kvinnans femininitet så att hon blir exkluderad ifrån den publika 

sfären, det blir en hierarkisk binär som gör henne maktlös. 151 

2.7 RASFETISCHISM

2.7.1 EROTISKA ”SVARTHETEN”

[T]he circumstances of race and gender alone protect no one from the seductions of reading her 

own experience as normative and fetischizing the experience of the other. 

– Valerie Smith  152

Fetischismen inom bildrepresentationen karakteriseras av den maskulina fantasiföreställningen om 

att behärska och kontrollera objekten som avbildas. 153 Paul Colins karaktäriseringar av svarta 

repeterade medvetet den stereotypa bilden av den svarta: den barnlika, djurlika och primitiva. Det 

går att se i hur framställningen av bild 1 och bild 2 har skapats tämligen orealistiska samt att 

profilerna ser någotsånär naivt dumdristiga ut med frånvarande blickar, vilket kan ses som mest 

märkbart i bild 2. Litografierna av Baker visar att de tillhör de första illustrationerna av henne 

eftersom hon framställs som den vilda vilket går att se i bild 1, bild 3 och bild 5. 154 Bilden av den 

svarta kan ses som att den skapar förutsättningar för projicering av vissa rasmässiga och sexuella 

fantasiföreställningar om den svarta personens kropp. 155 I bild 5 ser den svarta huden ut att ha 

idealiserats, Bakers mörka hy glänser på bilden och framstår som något åtråvärt. Kobena Mercer 

menar att hud handlar om vad som impliceras i den svarta huden mer än dess faktiska existens, 

nämligen att färgen i sig får erotisk och exotisk laddning. 156 Bilden kan på så vis uppfylla bilden av 

den vita homogena personens föreställningar om den Andres uttryck för sexualitet. Framställningen 

som görs bekräftar vissa aspekter av stereotyper som blir etablerade i bilden. 157 Fantasiscenarion av 

151 H Stevens, C Howlett, Modernist Sexualitites, 2000, s. 185
152 M G Hendersen, ”What it means to teach the other when the other is the self”, Callalo, 1994, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2931741?
sid=21105499665133&uid=2&uid=3738984&uid=2134&uid=70&uid=4 (hämtad 2014-12-15)

153 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 242
154 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 122
155 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002 ss. 240-241
156 Ibid, ss. 239-290
157 Ibid, s. 241
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kvinnan skapar skildringar som blir spegelbilden till vad det manliga subjektet framkallar att se. 158 

Den svarta kroppen objektifieras både erotiskt och estetiskt till den idealiserade formen som är 

genomsyrad av en mängd sexuella utsagor. 159 

Laura Mulvey utforskar den manliga blickens normativa makt och privilegierade ställning inom de 

dominerande visuella representationssystemen. 160 Inom den dominerande traditionen symboliseras 

de patriarkala maktförhållanden av binära relationer där männen intar den aktiva rollen medan 

kvinnorna blir det passiva objektet. 161 I bild 5 ser vi hur kvinnan är det betraktade objektet samtidigt 

som hon avbildas som aktiv och mannen som jämförelsevis passiv, de binära motpolerna blir 

märkbara i gestaltningen. Måhända avbildas hon som den aktiva av anledning att den svarta anses 

ha en mer dynamisk och vital karaktär än den vita. Det blir även anmärkningsvärt på bild 1, samt 

hur mannen avbildas annorlunda än kvinnan då båda framstår som spexiga (se likväl bild 2) men då 

kvinnan i förhållande till mannen getts den sexuella framtoningen. Paul Colin har kunnat 

kontrollera hur han velat skapa bilden av Baker och på så vis påverka hur hon kommer att uppfattas. 

Bakers karaktär Fatou i Revue Nègre (se bild 1) är den dansande mörka profilen som spelar på 

fantasin som Colin och de vita har skapat för henne. Baker växlade ofta mellan olika persona för att 

passa det som publiken ville ha. 162 Överlag sammanställde Colin varierande scenpersonligheter av 

Baker och resterande teatersällskap i skilda uppsättningar vilket går att se i hans litografier. 163 På så 

vis borde det vara möjligt att utforska vilken slags moral det ligger i hur Colin har valt att framställa 

profilerna i bilden eftersom han själv är subjektet över sina handlingar. Enligt Fairclough handlar 

representation om just kunskap, kontroll, relationen till andra samt ”inverkan på andra”. 164 Det är 

anmärkningsvärt hur bilden av Baker framstår som signifikant olika ifall vi återigen tittar på bild 1 

då hon framstår som skarpsynt mot bild 3 och bild 5 där bilden av henne snarare drar konnotationer 

till en mytomspunnen persona. Det bekräftar inte bara kulturen i sig som eklektisk samt polariserad 

utan även hur litografierna av Paul Colin uppfyllde och gestaltade den paradoxala subkulturen 

”negrophilia” där ”svarthet” symboliserade kontrasterande karaktärsdrag.

 

158 K Mercer, Den maskulina mystiken: Konst, kön och modernitet, 2002, s. 242
159 Ibid, s. 241
160 Ibid, s. 242
161 Ibid, s. 242
162 P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 94
163 Ibid, s. 121
164 N Fairclough,  Analysing Discourse, 2004 s. 28
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2.8 UR EN SAMTIDSSYN 

2.8.1 EXPLOATERING AV DEN ANDRA

Den afro-svenska konstnären Makode Linde skapade år 2012 konstverket kallat ”Painful Cake”.  165 

Det var ett konstverk i form av en tårta föreställande en svart kvinna i syfte att motverka rasism och 

könsstympning genom att belysa och visuellt uppmärksamma svarta. 166 (se bild 10) Den var del i 

projektet ”Afromantics” där Linde målar blackface på vita, västerländska ikoner 167, en slags 

”tagging”, dvs. ett beslagtagande av vithet i syfte att upphäva rasism. 168 Kritiken häri bestod dock i 

att konstverket visade en karikatyr bestående av ett blackface som såg ut som en 'stereotyp afrikan' 

med den mörka hyn och 'stam-målningen' på ansiktet, som att den likväl skulle kunna föreställa en 

afrikansk skulptur. 169 Det borde ha blivit en kulturell appropriering som fick motsatt effekt än att 

upphäva stereotyper och fördomar om rasifierade. Fastän den enbart hade kunnat ses som ett 

kontroversiellt verk, kritiserades den för svårigheten i att blunda för hur historiskt sett den svarta 

kroppen och framförallt den svarta kvinnliga kroppen har blivit dissekerad, nonchalerad och 

samtidigt använts för uppvisning. 170 Det har med detta konstverk dragits paralleller till Saartjie 

(Sarah) Baartman (se bild 7) och hur hon skyltades med, den slags uppvisning som Josephine Baker 

även tillstod. Tårtan utformades som en svart 'Venus från Willendorf' och blev startskottet för en 

diskusson om rasstereotyper i kulturen. 171 Överkroppen på tårtan har likheter med Baartman i hur 

hon gestaltades som ”The Hottentot Venus” med sina disproportioner som uppfyllde bilden av den 

stereotypa afrikanska primitiva kvinnan och som i sin tur blev sexuellt exploaterad som svart 

kvinna av män samt som svart av vita. 172 Aspekter som blir ofrånkomliga i Lindes konstverk är 

problematiken i att han använder masskulturella symboler och omkonstruerar de i ett historiskt 

manipulerat narrativ. 173 Han har medvetet skapat en nidbild av svarta som överensstämmer med 

165 D Britni, ”Just Art or Extremely Offensive? 'Painful Cake' Shows Screaming African Woman Being Cut & Eaten 
At World Art Day in Sweden”, Clutchmagonline, http://www.clutchmagonline.com/2012/04/just-art-or-extremely-
offensive-painful-cake-shows-screaming-african-woman-being-cut-eaten-at-world-art-day-in-sweden/ (hämtad 
2014-12-19)

166 M Linde, ”Tårtkalaset är ett uttryck för rasism”, Aftonbladet,  2012-04-19, 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article14700358.ab (hämtad 2014-12-17)

167 DN, ”75. Tårta skapade debatt om rasstereotyper”, Dagens Nyheter, 2014-10-13
http://www.dn.se/arkiv/kultur/75-tarta-startade-debatt-om-rasstereotyper (hämtad 2014-12-19)
168 J Hobson, ”Let Them Eat Cake”, Msmagazine, 2012-04-20, http://msmagazine.com/blog/2012/04/20/let-them-eat-

cake/ (hämtad 2014-12-20)
169 http://www.clutchmagonline.com/2012/04/just-art-or-extremely-offensive-painful-cake-shows-screaming-african-

woman-being-cut-eaten-at-world-art-day-in-sweden/ (hämtad 2014-12-19)
170 Ibid (hämtad 2014-12-19) 
171 http://www.dn.se/arkiv/kultur/75-tarta-startade-debatt-om-rasstereotyper (hämtad 2014-12-19)
172 C Elkins, ”A Life Exposed”, The New York Times, 2007-01-14, 

http://www.nytimes.com/2007/01/14/books/review/Elkins.t.html?_r=0 (hämtad 2014-12-15)
173 T Wallin, Tottes kompass och tidning (hämtad  2014-12-15) 
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verklighetens historia av apartheid och förtryck vilket kolliderar med ett romantiserande av 

”exotiska” idéer om paradiset. 174 Dessa kollisioner går att härleda till fenomenet ”negrophilia” i 

Paris som bestod i både ett förtryck av rasifierade i samma anda som de romantiserades som 

”främmande” exotiska, vilket ses i Colins litografier. Bildframställningen av ”Painful Cake” som 

karikatyr går att likställas med Colins litografier som nidbilder, utmärkande förstorade ansiktsdrag 

är distinkt lika på bild 1 och bild 2. Den kulturella approprieringen blir märkbar då 'svartheten' i 

tårtan exploaterades av vita vilket kan dra paralleller till hur vita i Paris 'maskerade' sig som svarta 

under ”negrophilia”-kulturen och i förlängningen exploaterade utvalda delar av svarthet. Lindes 

konstverk gjordes i syfte att motverka rasism men blev i förlängningen en bekräftelse på 

polariteterna mellan vita och svarta samt hur vita exploaterar svarta, 175 likväl som svartas 

integrering i den franska kulturen under 1920-talet belyste hur svarta var annorlunda ifrån vita. 

Den dåvarande kulturministern skar i tårtan och bidrog till ett ”tårt-performance” som väckte 

ramaskri om ett västerländskt återtagande och maktutövning över svarta. Att tårtan brukades och 

skådades av enbart en vit västerländsk publik, bekräftade problematiken ytterligare. 176 

Anna-Lena Lindberg talar om det som markerar gränser för kvinnlighet, området där kvinnors 

kroppar sexualiserats och gjorts till en vara som främst utgörs av klass, kapital och [manlig] makt.177 

Betydelsen av klasstillhörighet blir märkbart relevant eftersom svarta då (år 1920) och i vår samtid 

fortsatt står i lägre hierarki gentemot vita, därav kan den Andra aldrig existera autonomt när vita har 

makten i hur svarta gestaltas och brukas. ”Moderniteten” ska kunna frigöra denna undertryckta, 

rasrelaterade feminina personen när hon får tillgång till den publika sfären och på så vis konsulterar 

den borgerliga konsumism. 178 Det kan anses ouppnåeligt eftersom ”konsumtionen” av svarta 

placerar den svarta (kvinnan) i andra rummet för att beskådas av en vit priviligerad publik vilket gör 

att den Andra kvarstår som maktlös. Frantz Fanon menade att det blir svårt att vara medveten om ett 

eventuellt förtryck när en befinner sig mitt ibland ”sina egna”. ”Läran om verkligheten” blir onårbar 

i ett koloniserat och civiliserat samhälle. 179 När vita i majoritet befinner sig mitt ibland sina blir det 

svårt att upphäva och synliggöra rasism, vilket blev fallet med ”Painful Cake” och i 1920-talets 

Paris. Det kan därav ifrågasättas ifall det är konstruktivt att företräda och framhäva 

minoritetsgrupper när resultatet blir förvanskning av svarta vilket gör att polariteter ges större 

174 http://www.aftonbladet.se/debatt/article14700358.ab (hämtad 2014-12-17)
175 T Wallin, ”Tårta – Banan – Baker och bastkjol – tautologi”, Tottes kompass och tidning (hämtad  2014-12-15)
http://tottestidning.blogspot.se/2012/04/tarta-banan-baker-och-bastkjol.html 
176  Ibid (hämtad 2014-12-15) 
177  A-L Lindberg, Konst, kön och blick, 1995, s. 195
178 H Stevens, C Howlett, Modernist Sexualitites, 2000, s. 186
179 F Fanon, ”The Fact of Blackness”, Chicken Bones: A Journal, 1952, ss. 1-2 (hämtad 2014-11-07) 

29



utrymme, som så fallet med Lindes konstverk samt i Paul Colins litografier. Det etablerar och 

bibehåller den hierarkiska ordningen där den vita står över den Andra och gör det således 

anmärkningsvärt att ställa sig kritisk till den samtida kulturella appropriering som fortgår.

2.8.2 DET EROTISKA KAPITALET

”Negrophilia” - kulturen i Paris under 1920-talet bestod i en ideologi som synliggjorde svarta för att 

de besatt det erotiska kapital som krävdes för att kunna hålla kulturen i omlopp. Det innebar att 

”karaktärerna” skulle besitta grundläggande skönhet, social förmåga, energi och utstrålning. 180 Ifall 

vi studerar de 'negrofila' revyernas utformning samt vilka egenskaper som Baker tillskrevs så ser vi 

hur hon besatt dessa karaktärsdrag. Hon blev ”lanserad” genom sin sexualitet och blev på så vis 

”brukbar” för den vita publiken, vi kan se hur detta syns i framförallt bild 1, bild 3 och bild 5.

Att använda sin sexualitet som en slags marknadsföring av sig själv är numera en naturlig del i 

lanserande av människor som ”varor” att bruka. Kent Wisti, bildkonstnär och satiriker, motsätter sig 

att människans sexualitet har blivit reducerad till konsumism. 181 Han tar upp att den sexuella 

revolutionen under 1960- och 70- talen var en ”befrielseakt” men att den också öppnade upp för nya 

aktörer att utöva makt genom vår sexualitet: ”kommersialism och populärkultur […] tagit över det 

som vill kontrollera människan genom vår sexualitet”. 182 Det är liknande tendenser som föregick 

inom ”negrophilia”-kulturen där det erotiska kapitalet både 'frigjorde' svartas sexualitet och 

kontrollerade svarta. Det erotiska kapitalets komponenter och effekter kan studeras i relation till 

sociala strukturer och kulturer. 183 I bild 1, bild 3 och bild 5 är Josephine Bakers ”erotiska kapital” 

signifikant närvarande, egenskaper som borde ha fortlöpt till vår samtid. Kapitalet skapar insikt i 

hur det historiskt såsom i vår samtid blir sexistiskt och patriarkiskt samt förklarar hur den offentliga 

sfären och sexualiserade kulturen yttrar sig i det moderna samhället. 184 Den fungerar som en faktor 

som placerar kvinnan som den Andra och forcerar kvalitéer och egenskaper för att platsa som 

”riktig kvinna” i samhället. Det går i led med Simone de Beauvoir som menade att kvinnan måste 

lära sig hur hon ska framföra ”rollen” som kvinna, att det inte är något biologiskt medfött utan beror 

på sociala konstruktioner. 185 Det blir väl applicerbart på fenomenet ”negrophilia” i Paris där svarta 

180 J Nordberg, ”Erotiskt kapital oslagbart bäst”, SvD NYHETER, 2010-05-16, New York, (hämtad 2014-12-16)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/erotiskt-kapital-oslagbart-bast_4726429.svd 
181 K Wisti, ”Låt oss prata mer om den goda sexualiteten”, Aftonbladet, 2014-11-28, 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article19934880.ab  (hämtad 2014-12-17)
Konsumism: (kritisk benämning på) livsstil som anses känneteckna det västerländska samhället och där köp och 

konsumtion har blivit ett värde i sig [Källa: synonymer.se, sökord: konsumism]
182 Ibid, (hämtad 2014-12-17)
183 Feminetik, http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=383433  (hämtad 2014-12-03) s. 13

184 Hakim, Catherine, Erotic Capital, 2010, s. 14 

185 Ibid, ss. 5-6
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agerade utefter konstruerade ”roller” vilket dessutom tydligt framkommer i Colins affischer.

Förutsättningen för att karikatyrerna i Paris skulle vara framgångsrika var att stereotyperna var 

oföränderliga samtidigt som de var möjliga att manipuleras. Homi Bhabha uttrycker det som en 

repetition som förenar föränderligheten med stereotyper som samtidigt är välkänt repeterade. 186 

Ifall en sätter det i den samtida kontexten går det att se hur gestaltningen av svarta kvinnan, som 

visas och exemplifieras i bild 10, fortsatt blir att [re]konstruera en realitet genom karikatyren såsom 

den under 1920-talet visuellt gestaltade bilden av svarta som en sexuell varelse och då framförallt 

den svarta kvinnan. Griselda Pollock menar att vi aldrig ser den ”riktiga” kvinnligheten annat än 

genom representationens raster. 187 Hon menar att det är format av en föreställning om kvinnan som 

en i symbolisk mening ofullkomlig. 188 En kan anse att bilden av Josephine Baker blir bristfällig 

eftersom hon inte avbildas realistiskt. Hon blev i så hög utsträckning objektifierad som persona med 

erotiskt kapital vilket borde ha bidragit till att den realistiska skildringen blev maskerad.

3. KONKLUSION

”Negrophilia” - kärleken till den svarta kulturen, genomsyrade det franska avantgardet i Paris under 

1920-talet. Det som till synes kan verka som en tidsbestämd subkultur får en allt större dimension 

när den studeras ur andra perspektiv med historisk kontext. Kulturen "negrophilia" tedde sig som en 

motsägelsefull rörelse och kom till uttryck på många plan, däribland inom den bildmässiga 

representationen. Bilden blir det visuella redskapet för att genomskåda underliggande budskap som 

legat till grund för skapandet då det blottar kontexten som den uppstått inom. Den paradoxala 

retorikens gestaltning av Paul Colins illustrationer i Le Tumulte Noir får avgörande betydelse 

genom att de läses utifrån det vita västerländska perspektivet, den Andra i förhållande till den vita 

blir en genomsyrande avbildning av den svarta som förvanskad och exploaterad. Detta borde grunda 

sig i en slags samhällelig konsensus av den vitas uppfattning av den svarta.

Polariteten i avbildningen av den Andra består i att den formats utefter en postkolonial kausalitet, 

där framförallt den svarta kvinnan symboliserar en ”gudomlig sexualitet” parallellt med att det i 

samma framställning går att utläsa hur hon reduceras till den ”apliknande primitiva” varelsen. 

Kontrasten i bilden av den svarta existerar i motpolerna av sig själv samt som motpolen till den vita. 

Inom den postkoloniala hegemonin är den vita överordnad och reducerar oundvikligen den svarta 

till den lägre stående med motsägelsefullt egenskaper som ”exotisk”. Frekvent åberopade 

stereotyper är ständigt förekommande i otaliga texter om den svarta 'negrofilen', däribland 

186  P Archer-Straw, Negrophilia, 2000, s. 122
187  S Arrhenius, Feministiska konstteorier, 2000, s. 16
188  Ibid, s. 16
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Henningsens uttalande om Josephine Baker i hennes första uppträdande som en slags ”sex-appeal” 

för att i annat sammanhang omskrivas som den ”barbariskt primitiva”. Den konsensusbildning som 

skapades angående den Andra gör det möjligt att betona hur det kunde urskiljas inom den visuella 

”negrophilia”- kulturens bildframställning, det blir ofrånkomligt att bilderna av framförallt Baker 

ger uttryck för kroppsliga uppvisningar med inslag av stark sexualitet inom det manliga patriarkatet. 

Genusperspektivet visar hur föreställningen och idén om kvinnan blir vedertaget i analysen för att 

påvisa hur Colins bildgestaltning har format kvinnans 'sociala kön'. 

Stigmatiseringen av svarta för tankarna oundvikligen till en konstruerad realitetsskildring som 

konstitutivt grundar sig i stereotypa föreställningar och uppfattningar av den Andra. Inom den 

postkoloniala dikotomin går det att befästa det västerländska maktövertaget gentemot svarta och hur 

det genomsyras i illustrationen där de framstår som en ”vara” för vitas anspråk. Den konstruerade 
stereotypen i 1920-talets Paris bör även kunna ses som en bekräftelse på den överdrivna bilden av 
svarta, den blev rättfärdigad enligt vad som då utgjorde normen. Avbilden uppfyllde och gestaltade 
de polariteter som var nödvändiga för kulturens möjlighet till existens. 

Det går att härleda hur den koloniala rasismen fortfarande är djupt rotad och avslöjas inom den 

samtida konsten. Motiv som ska motarbeta stereotyper blir snarare konstverk som bekräftar att 

nidbilden av den Andra fortfarande existerar och omgestaltas, det trots visioner om att upplösa 

polariserade bilden av svarta kontra vita. Retorikens ansikte om olika "raser" avslöjas inom de 
bildliga representationernas raster. Därav ter det sig således föga förvånande att den stereotypa 
bilden av svarta fortfarande kvarlever, om än inte i samma utsträckning. Vidare har vi uppnått en 
bildkultur då det inte går att rättfärdiga att blankt befästa stereotyper som verkar förtryckande för 
minoritetsgrupper men som änddock kan relateras till en historisk bildgestaltning. Ur moralisk 
aspekt ter sig den samtida konstens existens bero på den politiska korrekthetens erkännande, då 
gestaltningen av den Andra i nutid når sitt klimax i det anti-rasistiska motarbetandet. 
Någon politisk strävan var inte berättigad inom den parisiska kulturen under 1920-talets ”black”-
kultur. Den orealistiska bildgestaltningen florerade i naivistisk sfär i syfte att åskådliggöra ett aldrig 

så vitalt kulturliv, en kultur som inte gav vika för att den i samma utsträckning bidrog till en stark 

visuell objektifiering och maktutövning över svarta och i synnerhet den svarta kvinnan. 

Genusteorin har varit drivande i att formulera det bredare forskningsfält av kulturstudier som håller 

på att växa sig starkt inom dagens akademiska forskning. 189 En kan därav fråga sig hur det kommer 

sig att polariteterna i vår samtid fortfarande är starkt etablerade med en bildkultur som skapar 

barriärer emellan människor baserat på kön, klass och etnisk tillhörighet, således för att bryta detta 

krävs en större insikt i hur kön, ”ras” och makt visuellt manifesteras. 

189  S Arrhenius, Feministiska konstteorier, 2000, s. 14
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4. BILDAPPENDIX

Bild 1, Paul Colin, Revue Nègre, affisch, 1924 190

190 The Red List, ”Graphic Design” Colin, Paul, (hämtad 2014-12-10) http://theredlist.com/wiki-2-343-917-997-view-
poster-art-profile-colin-paul.html 
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 Bild 2, Paul Colin, Black Birds, affisch, 1929 191

191 Flickr, ”Vintage European Paul Colin Poster”, Art Cafe, 2008-01-29 (hämtad 2014-12-08) 
https://www.flickr.com/photos/artcafepix/2228753902/in/photostream/ 
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Bild 3, Paul Colin, Black Thunder, litografi, 1927 192

192 Amoros Art, Paul Colin – LE TUMULTE NOIR / BLACK THUNDER - Joséphine Baker – 1927 , 2011  (hämtad 
2014-12-15) http://www.amorosart.com/oeuvre-colin-le_tumulte_noir__black_thunder_josephine_baker_1927-
25525-fr.html 
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Bild 4, Josephine Baker i Kritisk Revy, när hon poserar i sin banankostym, fotografi, okänd konstnär,1927 193

193https://www.google.se/search?
q=josephine+baker+kritisk+revy&biw=1440&bih=805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=x3mIVKmbFKOhyAOzw
YKADQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=josephine+baker+banana+skirt&revid=1388133019&facrc=_&imgdii=
_&imgrc=rEEAQMFFui7WaM%253A%3BReLQWnKgs0JVWM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org
%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fb%252Fb1%252FBaker_Banana.jpg%3Bhttp%253A%252F
%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FJosephine_Baker%3B981%3B1548  (hämtad 2014-12-15) 
A Borup, J Guldberg, Kulturmoderniseringens paradokser, 2009, s. 273
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Bild 5, Paul Colin, Bal Nègre , affisch, 1927 194

194 Art Value, ”'2039', Modernist Posters, New York, Thursday, April 21, 2005”, Art, Luxe & Collection,2005-04-21 
(hämtad 2014-12-15) http://www.artvalue.com/auctionresult--colin-paul-1892-1985-france-bal-negre-1934868.htm , 
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Bild 6, Paul Colin, Pluie, litografi, 1927 195

195 Leonard Fox Ltd., Le Tumulte Noir, Paul Colin, 1927, (hämtad 2014-12-12) 
http://leonardfoxltd.wordpress.com/2012/05/11/le-tumulte-noir-paul-colin-1927/  
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Bild 7 The Hottentot Venus, affisch, okänd konstnär, 1910 196 

196 Pinterest, Saartji Baartman Hottentot Venus, https://www.pinterest.com/malloy96/saartji-baartman-hottentot-venus/ 
(hämtad 2014-12-17)
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Bild 8, Fig. 8: Kritisk Revy, no. 3, litografi, okänd konstnär, 1927  197

197 Fu-Berlin, ”The United States of Barbary” Kritisk Revy., http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft6/b6t02.htm  (hämtad 
2014-12-12)
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Bild 9, Paul Gauguin, Two Tahitian Women, olja på duk, 1899 198

198 Wikimedia Commons, “File:Paul Gauguin - Two Tahitian Women” 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Two_Tahitian_Women.jpg  (hämtad 2014-12-15)
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Bild 10, Makode Linde, Painful Cake, fotografi, okänd fotograf, 2012 199

199 Good bad girl, ”Robyn känner inget förtroende för kulturministern” , 2012-06-10 (hämtad 2014-12-27) 
http://www.goodbadgirl.se/?tag=makode-linde
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