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verdifull veiledning og støtte fra første stund, Benedicte Bang for korrekturbidrag i siste fase,
og ikke minst - takk til min familie som ved all sin støtte har gjort dette mulig.
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Innledning
Med liten skrift, eller til en arkeolog.
Fagdisiplinen kunsthistorie kan være en objektstudie der kunstobjektet settes i fokus.
Likevel kan en ikke tenke kunsthistorie som et avgrenset og definert objekt, en vitenskap med
et enøyd perspektiv, selv ikke innenfor enkeltinstitusjoner. Den institusjonelle rammen denne
hovedfagsoppgaven er produsert innenfor utgjør en av flere viktige forutsetningene for dens
tilblivelse.
Bildene er primært tilgjengelige gjennom reproduksjoner og noen katalogisering fra
min side har ikke vært nødvendig. Det vil i oppgaven forekomme noen få henvisninger til
bilder som ikke er gjengitt blant illustrasjonene. Disse referansene låner sin nummerering fra
en catalogue raisonnée og er gjengitt i klammer.1 Bildene til Claude Cahun som er gjengitt i
oppgaven er hentet fra denne katalogen, men jeg har valgt å gjengi bildene i originalens
størrelse når formatene tillater dette innenfor hovedoppgavens fysiske rammer. Hensikten er å
vise bildene i tilnærmet autentisk format.
Utover å fokusere på fotografiene til Cahun som gjenstander i seg selv vil jeg forsøke
å ta for meg resepsjonen av dem. Det mest av dataene jeg har støttet meg til stammer fra
sekundærlitteratur og mitt bidrag er foruten egne fortolkninger av arbeidene til Claude Cahun,
at jeg setter informasjonen inn i nye sammenhenger. Jeg vedkjenner meg også en høy grad av
subjektivitet i denne fremgangsmåten. Jeg har ikke forsøkt å skrive på en måte som gjør
forfatteren «usynlig», eller i beste fall u(be)tydelig, siden jeg antar at jeg ikke kan være noen
av delene.
Tekst jeg siterer er gjengitt i original, unntatt fra franske kilder der jeg bruker min
egen oversettelse i den løpende teksten, med en originalversjon i fotnote. Enkelte noter
gjengir en mer fullstendige versjon enn i den jeg bruker i teksten som er konsentrert om det
helt essensielle.
1

Claude Cahun. Bilder, (hrsg. Von Heike Ander und Dirk Snauwaert), Schirmer/ Mosel, 1997.
Utstillingen ble vist tre steder, i 1997: Kunstverein München (16.07-28.09), Neue Galerie am Landsmuseum
Joanneum (04.10-03.12) og i 1998 på Museum Folkwang Essen (18.01-08.03).
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Selvportrettenes vei inn i kunsthistorien – et tilbakeblikk.
Selvportrettene til Claude Cahun (1894-1954) som man tidlig trodde var en mann, ble
ved en skjebnens ironi verken stilt ut eller publisert i hennes egen samtid. Hun var aktiv som
skribent og billedkunstner i Paris på 1920- og 30-tallet, men selvportrettene som hun i vår tid
har blitt kjent for, hørte ikke innunder hennes offisielle virke.
Dette private billedmaterialet er laget over en periode på drøyt førti år, mellom 1912
og 1953. Først etter 1980 har dette materialet blitt skrevet om i kunsthistorien som heller ikke
tidligere har fått noen annen form for resepsjon. Det er med andre ord mellom 30 og 70 år fra
selvportrettene utføres til verkene får noen resepsjon.
Utenom kunsthistoriefaget var det heller ikke, foruten en episode under andre
verdenskrig, noen kjennskap til selvportrettene. Under den tyske okkupasjonen av Jersey
under andre verdenskrig var det en tysk nazioffiser som ble den første som kom over det
fotografiske materialet til Cahun. Skildringen baron von Aufsess2 gir av Cahuns bilder
beskriver blant annet hennes private fotografier. Opptegnelsene ble gjort i forbindelse med at
tyskerne gjorde beslag i hjemmet, som Cahun delte med sin venninne Suzanne Malherbe. De
to ble arrestert, eiendelene deres ble konfiskert eller ødelagt og tyskerne overtok den store
sjøeiendommen. Arrestasjonen fant sted i juli 1944 og Aufsess’ nedtegnelser i dagboken
skildrer begivenhetene med okkupasjonsmaktens blikk:

«There are very few Jews on the islands. The two Jewish women who have
been arrested belong to an unpleasant category. These women had long been
circulating leaflets urging German soldiers to shoot their officers. At last
they were tracked down. A search of the house, full of ugly cubist paintings,
brought to light a quantity of pornographic material of an especially
revolting nature. One woman had had her head shaved and been thus
photographed in the nude from every angle. Thereafter she had worn men’s
clothes. Further nude photographs showed both women practising sexual
perversion, exhibitionism and flagellation».3
Von Aufsess’ tekst uttrykker sterk aversjon mot noen fotografier som høyst sannsynlig
var av Cahun, men også mot annen kunst som ble funnet i hjemmet hennes.4 Teksten kan i
2

Det var flere eksempler på at ikke kun ressurssvake men også tyskere med gode samfunnsposisjoner vervet seg
og aktivt deltok i nazistenes utøvelse av sin politikk.
3
Gjengitt hos: Lichtenstein, Thèrese (1992): «A mutable mirror.» I: ArtForum, nr. 4, april 1992: s. 66. Ibid.
4
(I sitt eie skal Cahun ha hatt surrealistbøker så vel som en fotomontase signert Max Ernst og et maleri av Joan
Miró.)
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sine beskrivelser av fotografiene gi inntrykk av at det fantes en mer eksplisitt og utfordrende
motivkrets blant disse enn det som er å gjenfinne blant Cahuns bilder som er kjent i dag.
Ettersom deler av Cahuns fotografiske materialet kan ha gått tapt i ettertid, kan
beskrivelsene von Aufsess anfører i 1944 være av noen andre bilder enn dem verden i dag
kjenner til. Hvor bildene har tatt veien kan bare bli spekulasjoner.
I 1995 publiserte man i Frankrike en katalog (raisonnée) som rommer omkring 300
verk, hvorav under halvparten er katalogisert som selvportretter av Cahun. Den totale
mengden fotografiske bilder som er kjente i dag, er med andre svær begrenset. Bildene har
også en usikker proveniens, dermed kan det være tale om bilder som kom vekk fra
eiendommen på Jersey, enten i form av at de ble konfiskert og auksjonert bort under krigen,
eller også kan deler av samlingen ha skiftet eier i forbindelse med Suzanne Malherbes
bortgang i 1972.5

Selvportrettene til Cahun, et blikk på genren.
Kunstkritiker Therese Lichtenstein observerer hvordan Cahun med sine bilder: « […]
manipulates and plays with the representation of her own subjectivity.» Samtidig formulerer
den amerikanske kunstkritikeren hvordan Cahun gjennom hele sitt oeuvre også gransker og
definerer seg selv:

« […] Self-portraits in fact, circulate obsessively through all her work. / We
may ask the same question the artist herself posed in these portraits: who is
Claude Cahun? As the works suggest, there are many answers, but we can
begin by saying she was a little known Surrealist photographer, writer, and
objectmaker, as well as a translator and political activist. […]»6
Cahuns mange aktiviteter og rikholdige biografi bør ikke forveksles med den
«manipulasjon og lek» som kommer til uttrykk i (selv)portrettene av henne. Selv om et
portrett (fra latinsk pro trato som betyr å trekke ut) kan ha som oppgave å gjengi den
portrettertes karakter, trenger ikke det være funksjonen bak de såkalte selvportrettene av
Claude Cahun.
Det kan være praktisk å skille mellom eller stille spørsmål ved de ulike nivåene av
portrettering når Cahun i bildene av seg selv manipulerer og leker med selvfremstillingen. Er
5

van den Berg, Nanda (1990): «Claude Cahun. La Révolution individuelle d’une surréaliste méconnu», AvantGarde, n 7, juli 1990: s. 74: «[…] Da Suzanne Malherbes døde hadde ikke hennes familien noen interessert av å
beholde tingene etter Cahun. Hele arven etter henne ble solgt ut og spredt. (min oversett.)»
6
Lichtenstein, 1992: s. 64.
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dette selviscenesettelser der man kan iaktta et ytre anliggende mer enn et indre, og kan de
samtidig forstås som selvportretter som skildrer hennes egen identitet?
Å gi en klar definisjon av selvportrett innebærer en vanskelig eller umulig oppmerking
av genrens grenser. Det er tilstrekkelig å påpeke at portrettgenren i praksis er vid og det
behøver ikke alltid være sentralt å fremstille karakter eller personlighet hos den portretterte.
Dette synes også å gjelde i forhold til Cahuns selvportretter, som vanskelig kan forstås som
fremstillinger av hennes personlighet. Ofte virker det som hun portretterer masker som
fremstiller en helt annen enn henne selv. Det er som om fremstillingen byr betrakter en
maske, men uten at underlag for den, eller Cahun selv, utgjør en implisitt del.
Jeg vil i det videre referere til dette som selvportretter, fordi det simpelthen lyder
bedre enn selviscenesettelser. Jeg antar likevel at bildene i større grad enn å portrettere én
identitet, iscenesetter ulike identiteter. Bildene som ble tatt gjennom 40-år av Cahuns liv,
speiler kontinuerlige forandringer, men relaterer seg i liten grad til alder og tidens gang. De
120 selvportrettene teller omkring 50 motiver i alt. Mange av disse viser en enkelt figur som
poserer relativt oppstilt og selvbevisst. Dette er et gjennomgående kompositorisk trekk
sammen med blant annet modellenes stirrende blikk – som imøtegår betrakters blikk, uten at
det uttrykker noen form for emosjonelt nærvær hos modellen. Cahun bruker sjelden
mimikken som uttrykksmiddel når hun poserer.

Resepsjon
Den første eksponeringen, gallerirunden.
I 1980 ble Cahuns selvportretter for første gang stilt ut i et privat kunstgalleri i
Genève. Genèves strategiske betydning var av økonomisk så vel som av kulturell art, for
Genève var et internasjonalt finanssentrum og en velstående handels- og industriby hvor også
flere tunge, internasjonale organisasjoner hadde kontorer.7 Kunstformidlingen fulgte
pengestrømmen, eller finansens trekkruter mellom Asia, USA og Europa, og mens New York
var senter for kunstproduksjon, tjente Genève som europeisk satellitt for kunstomsetningen.
I 1985-1986 åpnet flere av de tunge institusjonene dørene for Cahun i anledning
viktige utstillinger. Viktigst i så måte var «L’amour Fou. Surrealism and Photography», en
utstilling over surrealistisk fotografi som inkluderte noen av arbeidene hennes. Utstillingen
ble vist i Washington og San Francisco i USA, og i Paris, Frankrike.8 Som samleutstilling
7
8

EFTA, Røde Kors, World Health Organisation, GATT og flere FN-organer. (Store norske leksikon)
Henholdsvis Corcoran Gallery, San Francisco Museum of Modern Art og Centre Georges Pompidou.
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over surrealistisk fotografi var «L’amour Fou» den første i sitt slag og flere kuratorer var
viktige bidragsytere, deriblant den amerikanske feministen og kunstteoretikeren Rosalind E.
Krauss, som har spilt en sentral rolle i vår tids forvaltning og resepsjon av surrealismens
fotografiske materiale.
To av Cahuns selvportretter ble gjengitt på trykk samme år da «L’amour Fou…» ble
anmeldt i et stort amerikansk kunsttidsskrift med internasjonal distribusjon. Her får Cahun
merkelappen som «a Cindy Sherman avant la lettre. (kursiv i original)» og denne
komparasjonen har siden blitt hengende ved resepsjonen av Cahuns fotografiske oeuvre.9
Sherman var anerkjent for en sorthvitt fotoserie med ulike «Film Stills» og åpnet sin
første separatutstilling i 1981, samtidig med at hun begynte med andre fotografiske formater.
«Film Stills» en serie der enkeltbildene foruten en individuell nummerering er uten titler.
Hvert motiv er iscenesatt med Sherman selv som er kledt opp og agerer forskjellige kvinner
som alle relaterer til Hollywoods og populærkulturens ulike kvinnefigurer. Shermans arbeid
kommenterer prototype roller fra en medievirkelighet uten å navngi eller å identifisere de
ulike iscenesettelsene i relasjon til konkrete filmer eller rollefigurer.
Det er nærliggende å sammenligne Cindy Shermans fotografiske iscenesettelser med
Cahuns bilder. Den rollen Shermans kunstnerskap har hatt vil komme i betraktning og bli
kommentert her i forbindelse med gjennomgangen av resepsjonen. Også relasjoner og forhold
som skiller eller forener de to kunstnerskapene ville kunne være interessant å gå nærmere inn
på, plassen tillater det ikke utover å påpeke strukturelle likheter, som at begge iscenesetter seg
selv og at bildene verken gis titler eller forklaring. Sherman, fordi hun ikke tolker eller uttaler
seg betydningen i sine egne arbeider, Cahun fordi hun ikke kan det.
Cahuns fotografier befant seg til ut på 1990-tallet primært i private gallerier som var viet
kunstfotografi. Det er ikke mer enn to gallerister som tar hånd om materialet, som fortsatt var
begrenset. I 1991 viste en av galleristene noen av Cahuns fotografiske arbeider på en utstilling
om bokens plass i surrealismen i Paris på 30-tallet.10 Året etter var Cahuns bilder
hovedattraksjon på en utstilling som het «Claude Cahun 1894-1954

Photographies des

Années 20 et 30». I alt 40 fotografier av Cahun ble vist – herav 13 selvportretter, de øvrige
var fotografier av objekter. Galleristen presiserte i verkslisten som legges ut i anledning
utstillingen, at fotografiene ble solgte «[…] uten garanti for at kopiene var originale», det vil
9

Foster, Hal (1986): «L’amour faux.» I: Art in America, januar: s. 127.
Zabriskie, Virginia M.: Paris des années 30. Le surrealisme et le livre, Galerie Zabriskie, Paris -New York,
1991 (Paris: 23.05-27.06.1991 og New York: 4.9-19.10.1991.)

10
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si samtidige.11 Arrangøren av utstillingen, som ikke var en ren salgsutstilling gjenga i
katalogen en liste over «lenders to the exhibition» som inkluderte blant andre Rosalind E.
Krauss, franskmannen François Leperlier, og John Wakeham fra Jersey.12 Krauss’ rolle har
jeg allerede påpekt, François Leperlier utga Cahuns biografi i 1992 mens John Wakeham
trolig var den som på dette tidspunktet eide flesteparten av Cahuns selvportretter.

Eierskap
På begynnelsen av 90-tallet var omkring 80 av selvportrettene til Cahun, samt noen
flere fotografier av gjenstander, i John Wakehams eie. Opprinnelsen til alle disse bildene er en
beretning som er heftet med en god porsjon av hverdagens trivielle og fantastiske
tilfeldigheter, som man kanskje kan trekke litt lærdom av. Det heter seg at bildene dukket opp
hos en skraphandler på Jersey, i en kasse med ymse objekter; verdiløse papirer og gamle
aviser. Man forestiller seg lett en slik kasse med ulike dokumenter og fotografier, som en
intakt del av et dødsbo. Materialet i den fremstår som en flik av en avsluttet eksistens, et bevis
for en virkelighet som tross raske transaksjoner, forflytninger og tilfeldig omsetning har
overlevet, i det minste brokker av dette «arkeologiske funnet».
Denne historien blir sjelden gjengitt, for beretningen om Cahuns selvportrett har som
utgangspunkt de to galleriene som tok hånd om dem. Et kunstgalleri må som
distribusjonskanal ansees som et vesentlig annerledes bidrag til bildenes aura eller ladning
som objekter. Skraphandlerens virksomhet representerer ingen institusjonell ramme og ved å
bringe bildene til galleristen og la galleriet ta hånd om dem, oppnår eieren at bildene får en
gryende legitimitet som objekter. Jo tyngre institusjonen er, jo sterkere aura innebærer det at
bildene får som autentiske dokumenter med kunstneriske verdier. Skraphandlerhistorien kan
derfor betraktes som mer enn en fortelling og en anekdote, ettersom den også har potensiale
til å bidra til bildenes aura. Ettersom den sjelden refereres påvirker den likevel i liten grad
bildenes verdiladning som objekter, og de forknippes nå med galleriene hvor de ble vist i
første omgang og ikke med et dødsbo hvor de eventuelt opprinnelig stammet fra. Såldes
befestet de en posisjon som kunstobjekter snarere enn som dokumenter.
På en utstilling som ble avholdt i London i 1994 var brorparten av de 80
selvportrettene av Cahun som ble vist i John Wakehams eie. Londonutstillingen var
11

Zabriskie, Virginia M.: Claude Cahun 1894-1954 Photographies des Années 20 et 30, Galerie Zabriskie,
privat utgivelse(?), Paris, 1992: merknad i oeuvrelisten: «[…] tirage argentique original non justifié […]» Vist
22.09.-14.11.1992. V. Zabriskie var tidligere gift med Givaudan (som drev galleriet i Genève). Kilde: Arkivene i
Musée des Beaux Arts, Nantes.
12
Zabriskie, 1991: s. 33
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betydningsfull da den ble vist ved det prestisjetunge Institute of Contemporary Arts (ICA).
«Mise en Scène» var en stor utstilling med så vel nyere kunst som Cahuns arbeider.13
Mange av bildene i Wakehams eie ble omsatt innen 1995 den første separatutstillingen
med Cahuns fotografiske oeuvre ble vist i 1995, det reflekterer den første utgaven av Cahuns
catalogue raisonnée som ble utgitt i forbindelse utstillingen.14 I 1997 da den tyske utgaven av
katalogen ble utgitt, kan ikke Wakehams eierskap spores overhodet. Siden 1994 var med
andre ord alle bildene solgt eller deponert i gallerier. Bildenes proveniens anno 1997 viser en
betydelig større eierandel blant museer og offentlige institusjoner.
Et av Cahun selvportrett bilde ble i 1993 omsatt for sum som tilsvarer mer enn 50.000
norske kroner.15 Musée des Beaux Arts i Nantes var kjøper. Museet har en god kunstsamling
med lokalt tilsnitt og er en viktig institusjon i Cahuns fødeby.
På samme tiden kan tilsvarende omsetning av eldre fotografier illustreres med et
eksempel fra toppsjiktet. Et fotografi av Man Ray med et hans sentrale tåremotiv ble på en
internasjonal auksjon ropt inn for langt over en million norske kroner. Denne prisrekorden for
fotografi ble grundig slått året etter da et annet fotografi med et kjent motiv signert Man Ray
ble klubbet for nær tre millioner kroner.16 Foruten å sette prisingen av Cahun bilder i relieff
viser dette også en samlertrend på 90-tallet i favør av eldre fotografier. Cahuns voksende
popularitet i samme periode må sees på bakgrunn av dette. Markedet har siden den gang blitt
mer lunkent, ikke minst ble nyheten om at flere av Man Ray-kopiene var laget i nyere tid
dårlig mottatt.
En svær auksjon som fant sted i Paris april 2003 hadde med 11 utrop over Cahuns
fotografier. Anledningen for auksjonen som varte i tre dager var salget av gjenstander fra
hjemmet til den kanskje mest kjente og sentrale av surrealistene, André Breton (1898-1966).
Hjemmet og samlingen hans hadde siden 1966 vært intakt bevart, men da staten ikke viste
noen vilje til å få stand noen ordning om musealt slik som arvingene jobbet for, gikk det hele
under hammeren. Denne åpningen av hjemmet viste at Breton hadde flere av Cahuns
gjenstandsfotografier, og noen tekster hun hadde publisert. Prisene som ble oppnådd på denne
auksjonen for Cahuns fotografier var høyere enn for ti år siden. Det er klart at bildene
vurderes og influeres ut fra deres spesielle proveniens. Samtidig kan det nå virke som om den
13

Mise en Scène, I.C.A., London, 1994: Utstilling som ble vist i oktober og november 1994 inkluderte helt nyere
verker signert Tacita Dean og Virgina Nimarkoh.
14
Kilde: kopi av inventarlisten til utstillingen på ICA fra arkivene i Musée des Beaux Arts (Nantes) og samtaler
med museets førstekonservator, Vincent Rousseau i juli 2001. Katalogen fra utstillingen på Musée d’art
Moderne de la Ville de Paris (23.07.-17.09.1995): «Claude Cahun Photographe», François Leperlier (red),
Paris: Jean Michel Place, 1995.
15
Salget gikk via Galerie Zabriskie, rue Quincampoix 75001 Paris. (Galleriet ble nedlagt i 2000)
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delen av Cahuns fotografiske oeuvre som ikke sorterer under selvportrettene også finner sitt
publikum.17
Musée des Beaux Arts i Nantes prioritering gjenspeiler naturligvis at museet har en
spesiell interesse for Cahuns kunstnerskap. Bildene er nærmest kontinuerlig på utlån til andre
institusjoner, noe som tyder på at interessen for dem er stor både i og utenfor Frankrike.
Centre Georges Pompidou som også har enkelte bilder av henne i samlingen sin, supplerte
med selvportrettene i Nantes-museets eie da gigantutstillingen «fémininmasculin. Le sexe de
l’art» gikk av stabelen i 1996. Den satte fokus på motiv og tema vedrørende identitet og kropp
i det 20. århundrets kunst. Cahun var representert med fire bilder hvorav tre var
selvportretter.18
Tyske institusjoner satte i 1997 igjen sammen en monografisk utstilling over Cahuns
oeuvre og denne ble vist flere steder i Tyskland. I anledningen ble også oeuvrekatalogen
oversatt og utgitt på tysk med en utvidelse av teksten. Den tyske katalogen har også bedre
billedgjengivelse.19
Cahuns bilder har som vist vært gjenstand for voksende popularitet gjennom 1990tallet. Parallelt med at bildene har blitt vist på ulike utstillinger og har «turnert» verden, har
det også blitt trykket en rekke artikler og utstillingsomtaler i dags- og fagpressen verden over,
deriblant også i Norge.20 Ettersom bildene har «gått hjem» hos kunsthistorikere, kuratorer og
publikum, har tilfanget av tekster om hennes arbeider og liv vært tiltagende både i
kunsttidsskrifter og andre fagpublikasjoner.
16

Le Monde, 08.04.98, side 28.
URL: http://breton.calmelscohen.com/index.cfm (Lesedato 21.04.03)
18
Centre Georges Pompidou, Paris: 24.10.95-12.02.96.
19
Utstillingen ble vist tre steder, i 1997: Kunstverein München (16.07-28.09), Neue Galerie am Landsmuseum
Joanneum (04.10-03.12) og i 1998 på Museum Folkwang Essen (18.01-08.03).
20
Langhelle, Aage: «Androgynt maskeradespill», Morgenbladet, 20.02.98. Enkelte utstillingssteder: The Ginza
Artspace, Fondation Shiseido, Tokyo (april 1997), og Guggenheim Museum, New York (januar 1997).
17
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Sometimes I start looking at a stone
I don’t start by thinking, Does it have feeling?
I don’t force myself to call it sister.
But I get pleasure out of its being a stone,
Enjoying it because it feels nothing,
Enjoying it because it’ not at all related to me.
Fernando Pessoa (1888-1935),
A espantosa realidade das coisas
(The frightening reality of things, 3. Vers)

Sekundærlitteraturen
I surrealismens nærområder?
I dag settes bildene av Cahun like gjerne i sammenheng med kontemporær kunst som
med samtidige kunstuttrykk. Selvportrettene ble som nevnt ikke ble publisert i hennes samtid.
Den dominerende plasseringen av bildene innenfor historiske rammer knytter dem til
surrealismen. Den anerkjennelsen som Cahuns selvportretter har blitt til del medfører at denne
delen av hennes kunstnerskap også anvendes til sette surrealismen i et nytt lys og forstå andre
sider ved denne bevegelsens kunst. Slik innvirker bildene i dag på definisjonen av
«surrealisme»begrepet.
Særlig har feministisk forskning bidratt til at bildene har fått den statusen som gjør det
mulig nå også å se surrealismen gjennom Cahuns bilder. Selvportrettene som på 1990-tallet
erobret kunstverdenen har fått en posisjon gjør det nå mulig å innlemme dem og deres egenart
i begrepet «surrealisme», om begrepet brukes estetisk eller på en historisk gruppe individer.
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Det blir et begrepsspørsmål hvorvidt det er riktig å gi Cahuns selvportretter denne posisjonen.
I dag er dette uansett et mer eller mindre etablert standpunkt. I utgangspunktet syntes hun
fullstendig glemt eller utelatt - eller begge deler, det er derfor interessant å se hvordan denne
endringen har kommer i stand. Særlig interessant da en toneangivende forsker påpeker
hvordan: «the very enterprise of self-portraiture [is] otherwise so absent from the entire
corpus of surrealist photography».21 Ettersom selvportrettet som motiv nesten aldri, foruten
hos Cahun, forekommer i surrealistisk fotografi, er det derfor et paradoks hvordan Cahuns
selvportretter i ettertid har blitt skrevet inn som del av det surrealistiske «arvegodset».

Biografen
Kjennskapen til Cahun liv utgjør et fundament i forskningen og analysene av
selvportrettene. Arbeidet med å sette selvportrettene inn i et historisk rammeverk har pågått
blant annet gjennom kjennskapen til biografien. Mye av arbeidet med å plassere Claude
Cahun og hennes kunstnerskap har vært gjort av François Leperlier, som i utgangspunktet
arbeidet med hennes biografi som kom ut i 1992. Leperlier presenterer seg som
«essayforfatter, poet og kunsthistoriker» foruten å være professor i filosofi.22 Han har utover
biografien skrevet en rekke artikler om Claude Cahuns liv og arbeider, men også tekster om
sitt arbeid og sin posisjon i forhold til hennes navns økende popularitet i 1990-årene. François
Leperliers posisjon som kunsthistoriker har parallelt med denne økede interessen for Cahuns
navn blitt langt mer fremtredende. Under tittelen «L’assomption de Claude Cahun»
oppsummerer han resepsjonen med følgende betraktning:

«[…] Årsakene og motivene for den mottagelse som Cahuns liv og oeuvre
har blitt gjenstand for – og dens reelle betydningen, kan analyseres i det
uendelige. Min bok har [i denne sammenheng] vært benyttet ubegrenset
[…]»23
Leperliers biografi kan gjennom sin virkningshistorie sies å ha hatt en betydelig rolle i
så vel forskningen på, som formidlingen av Cahuns oeuvre, selv om vurderingen får en vel
21

Krauss, Rosalind E. (1999): «Claude Cahun and Dora Maar: By Way of Introduction.» I: Bachelors, MIT
Press, Cambridge, Massachusetts: s. 37
22
Leperlier, Francois (1998): «L’assomption de Claude Cahun.» I: La femme s’entête, Georgina M.M. Covile et
Catherine Conley (red.), Lachenal & Ritter, Paris: s.116; «essayiste, poète, historien d’art»
23
Ibid.: s. 113. («On n’en finirait pas d’interrroger sur les raison et sur le réelle signification de la reception
extraordinaire dont l’oeuvre et la personalité de Claude Cahun sont aujourh’hui l’objet. Mon livre fut lu et
abondamment exploité. De nombreux articles ont, en quelque sorte, réverbéré, amplifié les informations que je
donnais et amorcé de nouvelles perspectives.»)
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pompøs karakter i forfatterens egen penn. Ettersom det meste av sekundærlitteraturen fra 90tallet er blitt skrevet av engelsktalende kunsthistorikere som vanligvis ikke vektlegger
biografiske momenter i sin forskning, er den direkte betydningen av Cahunbiografien
diskutabel. Jeg finner i enkelte av disse tekstene likevel at den er trukket inn i relativt stor
grad, slik at Cahuns kunstnerskap representerer et unntak og biografen kan tillegge sitt arbeid
betydning.
Leperliers biografi inneholder overraskende få konkrete opplysninger om Cahuns liv
og arbeider, mange forhold knyttet til henne synes å være ukjente, til tross for at arbeidet med
kildene har pågått siden før 1970.24 Til gjengjeld fortaper biografien seg enkelte steder i
betraktninger om kunsten generelt og Cahuns samtid spesielt, noe som gjør at Leperliers
påstander, som når han hevder at «[…]mine arbeider ligger til grunn for den sterke interessen
som Cahuns oeuvre i dag blir møtt med […]»25 kan oppleves som mildt sagt underlige.

En sjelden surrealist
En av de første doktoravhandlingene om Claude Cahun ble skrevet på nederlandsk og
fullført i 1987, men denne er ikke publisert.26 Nanda van den Berg publiserte i 1990 deler av
sitt arbeid på fransk i artikkelform. Her innrømmes Leperlier mye av æren for å ha formidlet
viktige kilder.27
van den Bergs artikkel tar for seg hele Cahuns oeuvre under ett og vinklingen ligger
nært opptil Leperliers arbeid i form av at biografien er viet stor plass.

« […] Trolig hadde Cahun problemer med sin egen identitet, det er ikke
umulig problemet hadde som utgangspunkt hennes seksualitet: høyst
sannsynlig var hun lesbisk.[…]»28
Artikkelen fremsetter en tese med utgangspunkt i Cahuns status (eller mangel på
sådan) i surrealismen så vel som i kunsthistorien. Og van den Berg vektlegger hennes
posisjon som kvinne og mener det var hovedårsaken for at Cahun ble utelatt fra bevegelsen.
Hun betoner Cahuns verk som radikal, feministisk kunst og ser Cahuns billedspråk på tross av
– mer enn på grunn av – surrealismen.
24

Ibid.: s. 101.
Ibid.: s. 116: «Ces traveaux sont a l’origine du puissante intérêt suscité aujourd’hui par l’oeuvre de Claude
Cahun.»
26
van den Berg, Nanda, Claude Cahun, Doktoraalscriptie Moderne Kunst, desember 1987, Utrecht
27
van den Berg, 1990: s. 90
25
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Hvilke radikale kvaliteter van den Berg ser i Cahuns bilde, utover at de utfordrer
surrealismens kvinnebilde, utdypes ikke. van den Bergs komparative gjennomgang rommer
ingen konkrete billedanalyser, men hun betrakter Cahuns selvportretter som verk som yter
motstand og skiller seg fra den surrealistiske billedkunsten i så vel innhold som form:

« […] Med utgangspunkt i ”arven” etter Cahun kan man slutte at hennes
oeuvre langt fra er noe dårligere eller mindre betydningsfullt enn de andre
surrealistenes oeuvre, og som er blitt kjent. […] oeuvret til Claude Cahun
har samme verdi som for eksempel André Bretons eller Paul Eluards.
[…]»29
van den Berg finner at Cahuns oeuvre står seg like så gode som oeuvrene til de kjente,
mannlige surrealistene. Argumentet hennes er fundert på at hun ser Cahuns fotografier
innenfor en litterær surrealistisk genre snarere enn i relasjon til surrealistenes
billedkunstproduksjon.
van den Bergs hovedpoeng er at kvaliteten i Cahuns arbeider ikke står tilbake for
kvaliteten i Bretons og andre surrealisters litterære arbeider. I følge henne beviser dette at
Cahuns kunstnerskap, inklusive fotografiene, har vært et forsmådd kapittel både i surrealistisk
sammenheng som ikke anerkjente selvportrettene – så vel som kunsthistorien, ettersom man
ikke heller her tidligere har inkludert denne delen av oeuvret hennes.
Utelatelsen av Cahuns bygger på surrealismens eksklusjon av kvinner. van den Berg
hevder at årsaken til at Cahun fikk anerkjennelse først i vår tid og ikke i sin egen samtid,
skyldtes eksklusjonsmekanismer som var virksomme i surrealismen. Dette gikk primært ut
over dens kvinnelige bidragsytere og manifesterte seg i såvel organisering av bevegelsen som
i den surrealistiske estetikken. I henhold til van den Berg gjelder denne karakteristikken også
henimot vår egen tid – i form av at tilsvarende eksklusjonsmekanismer har vært virksomme
innenfor kunsthistoriefaget og i det som skrives om surrealismen.
van den Bergs artikkel bringer ikke noe nytt om surrealismen, men baserer seg på
oppfatningen av den som mannssjåvinistisk. Surrealismen blir ansett som misogyn på flere
nivåer og danner dermed et høvelig bakteppe og en effektiv kontrast til Cahun og hennes
selvportretters skjebne. Denne sammenstillingen bidrar til at kvaliteter ved Cahuns fotografier
28

ibid: s. 85: «[…] Probablement Claude Cahun avait des problèmes avec sa propre identité, et il n’est pas
impossible que ce fût à cause d’un problème d’ordre sexuel: très probablement elle était lesbienne. […]»
29
Ibid: 74-85: «[ …] D’après cet “héritage” on peut conclure que l’eoeuvre de Claude Cahun n’est certainement
pas inférieur à celle des autres surréalistes qui, sont, eux, connus (sic).[…] l’oeuvre de Claude Cahun a la même
valeur que celle d’André Breton ou celle de Paul Eluard par example. […]»
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(og hennes historiske rolle) fremtrer med større tydelighet og bildene beskrives kanskje
nettopp derfor som radikal feministisk kunst anno mellomkrigstiden.

Sammenstillingene med samtidskunst fra 1980
Den oppmerksomheten Cahuns arbeider fikk ble også næret av åpenbare paralleller
mellom hennes selvportrett og andre, kontemporære kunstnerskap. Likhetene slo ut i
akklamasjoner av typen «[…]these pictures […] hit contemporary practice like an arrow
through time. […]»som den engelske kunsthistorikeren David Bate brukte i en katalogtekst
som ble utgitt i anledning utstillingen «Mise en Scène» på London i 1994.30
Bates’ ordbruk er nærmest lyrisk beskrivende, men å omtale selvportrettene som en pil
som treffer kontemporær kunst, er en metafor som selv om den mangler enhver form for
presisjon, gir godt uttrykk for den fascinasjon Cahuns bilder vekker.
Han tok også høyde for at Cahuns unike billedmateriale kom til å virke inn på
historien om surrealismen: «[…] The recent discovery of these pictures disrupts and shakes
the history of Surrealism. […]»31 Bate skiftet fokus fra hele oeuvret, slik som van den Berg
angriper kunstnerskapet, og han sikter isteden inn på de nyoppdagede selvportrettene alene.
Fra og med «Mise en Scène» og Bates katalogtekst ble det primært selvportrettene som ble
vektlagt

i

dikotomien

mellom

surrealisme

versus

feministiske

selvportretter.

Londonutstillingen representerte således en sterkere betoning av selvportrettene som
surrealistisk kunst:

« […] Claude Cahun, a woman working as a writer, poet and artist who
consistently made photographic self-portraits is unique in that aspect among
Surrealists of the early period. […]» 32
Bate vurderer bruken av selvportrettet som motiv som uvanlig i surrealistisk
sammenheng og at Cahun i så måte er unik. På bakgrunn av hennes ublide skjebne i
tilknytning til surrealismens historie, bidro kan hende Bates lyrisme ytterligere til å tilføre en
heroisk konnotasjon til Cahuns skikkelse. Det kan igjen ha medført at viljen til å forstå
bildene ble sterkere enn evnen.
30

Bate, David (1994): «The Mise en Scène of Desire.» I: Mise en Scène, François Leperlier (red.), London
Institute of Contemporary Art, London, 1994: s. 6
31
Ibid.: s. 6
32
Ibid, s 6-7.
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David Bates direkte bidrag består i å sette Cahuns oeuvre i sammenheng med nyere
kunstfotografi fra vår egen tid. Teksten til Bate rommet analyser, og han gjorde bruk av
metoder som var orienterte mot psykoanalytiske teorier. Bates forsøkte å utdype hva det var i
tiden som gjorde at man fant denne epoken generelt interessant, og hva som spesielt gjorde
Cahuns oeuvre interessant:

« […] Part of this contemporary interest in Surrealism is its illumination of
fundamental problematics of contemporary art practice. What for example,
if the position of Surrealism (or other avant-gardes) are ’male positions’
does that imply for women artists in Surrealism (or elsewhere), what place
for a ’female gaze’? What positions of identification or agency are available
to a woman artist as the subject who is speaking but also the conventional
object of that discourse? […].»33
Det Bate synes å ville problematisere er hvordan en kvinne kan identifisere og
uttrykke seg som kunstner i en tradisjon eller praksis som vanligvis forbeholder henne en rolle
som objekt i en mannlig kunstners uttrykk. Bate ser dette som en generell problemstilling
innen surrealismen og i andre avantgarde kunstuttrykk i sin samtid. Han hevder at temaets
aktualitet er grunnlaget for den fornyede interessen rundt surrealismen generelt og Cahuns
posisjon i forhold til surrealismen spesielt.
Utstillingen finner sted i London, og har fokus på Cahuns selvfremstillinger, eller
hennes selvbilde, som Bate nærmest synes å ville frem til. Bate henviser til en feministisk
terminologi som bygger på psykoanalytisk teori. Begrepet Bate anvender er det kjente «male
gaze», som ble lansert på slutten av 70-tallet av Laura Mulvey, en feministisk medieforsker
og filmteoretiker og -maker i England. Hennes teorier har siden de i midt på 1970-tallet ble
publisert i Screen, et fagblad for film- og medieteori, fått både gjennomslagskraft og status
som klassikere.34 På 1980-tallet ble også disse perspektivene inkorporert i andre fagområder,
som kunsthistorie. At Bate som grunnlag for å forklare samtidens interesse for Cahuns
selvportretter i 1994 viser til aktualiteten i denne feministiske problematikken, synes som et
forsinket budskap. Problemstillingene Bate skisserer opp som aktuelle problemstillinger i
samtidskunsten og i relasjon til Cahuns rolle i surrealismen, virker som et etterslep.
Spørsmålet han formulerer tar heller ikke ordentlig høyde for innholdet i Mulveys teori, som
nettopp postulerer at «the male gaze» også ble operativt hos en kvinnelig betrakter gjennom
33
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bruken av mediet som var programmert etter denne fallosentriske logikken. Bate trakterer
foruten «arguments that have been central to feminist discussions» også en del biografiske
momenter. Dette er momenter som i hans gjennomgang av kunstnerskapet synes om enn
indirekte, å virke inn på vurderingene omkring det surrealistiske aspektet i selvportrettene.
Biografiens betydning er nok også avgjørende for utfallet av denne vurderingen. Bate
argumenterer for at Cahun, før hun kom i direkte kontakt med surrealistene, «had already
contributed her radical sexual and political ideas to Parisian intellectual circles» og at hun
derigjennom og nærmest in absentia hadde stått for surrealistiske idealer. Det er likevel ikke
Bates anliggende å vurdere Cahun som surrealist eller i relasjon til surrealistisk kunst.
Surrealismen har etter Bates terminologi «left a considerable legacy for modern
culture», noe som gjør at Bates bruk av feministisk, psykoanalytisk terminologi også oppnår å
synliggjøre et paradoks i form av denne avantgardens betydning for nåtidens avantgarde
kunst. Det gjør vurderingen av surrealismen som misogyn noe mer utsatt, ettersom 70-tallets
avantgarde forknippes med en rekke feministiske kunstnere.35 Bate postulerer at «[…] the
position of Surrealism (or other avant gardes) are ’male positions’[…]», og at denne
avantgarden har etterlatt betydelig arv som har innvirkning på samtiden.
Cahun blir stående med en for i begge leire, både på det kontemporære kunstfeltet –
som en «Sherman avant la lettre», og på den opprinnelige avantgardens arena, i surrealismen.
Slik tenderer altså Cahun til å forklares som en morsfigur for visse forgreninger av den
avantgarde kunsten i vår tid og kvinnelige kunstnere som har markerte seg innen dette feltet.
Bates bruker pekere som maner til undring. Det kan hende jeg leser vel mye inn i dette, men
Bate fremviser her et paradoks, som i det minste synes å være operativt innenfor
kunsthistorien, om det enn ikke er like reelt historisk sett. Hvilken relasjon og sammenheng
ser han mellom avantgarde praksiser, historiske som nåtidige? Er det rom for forskjeller når
alle avantgarder sies å inneha «male positions» og hvilken eventuell motstand er det mellom
kvinnelige avantgardekunstnerne, som siden 60- og 70-tallet jobber videre på arven etter den
avantgardegenerasjonen som surrealistene representerer? Utstillingskatalogen fra 1994 stiller
flere spørsmål enn den gir svar.
Bates’ medforfatter i katalogen fra 1994 er François Leperlier som igjen presenterer
Cahuns liv og skriver en biografisk tekst om henne. Han bidrar også med utstrakte
spekulasjoner omkring sammenhengen mellom Cahuns bilder og anerkjente, kontemporære
kunstfotografer som enten har et lignende fotografisk uttrykk eller som iscenesette seg selv.36
35
36
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«Cahun’s photographic work is one of the most singular and inventive interwar oeuvres, and one which, in many ways harbingers contemporary forms
of expression. […] the subversive character of which was every bit a match
for the creations of John Heartfield […] she is closer to Hans Bellmer than
to Man Ray, and she seems to herald the approach of artists such as Cindy
Sherman, Bernard Fauchon and Urs Lüthi»
Ingen av disse påstandene etterfølges av noen analyser som tillater en å trenge dypere
inn i denne forståelsen og sammenligningen.

Sherman og Cahuns dissonans - sterkere fokus på Cahuns surrealisme
Relasjonen mellom Cahuns oeuvre og kontemporær (foto)kunst blir i 1998 i form av
en katalogartikkel, gjort til gjenstand for en kritisk gjennomgang. Spørsmålet om forholdet
mellom Cahun og Shermans selvportretter etterprøves av den engelske kunsthistorikeren Katy
Kline som foretar komparative analyser av de to kunstnernes arbeider. Kline skisserer
vesentlige forskjeller hos de to kunstnerne og presiserer hvilken betraktning hun bygger sine
analyser på: «… Cahun’s many masks and maneuvers reflect rather than deflect. [...] It is in
their degree of participation in or removal from the world that Cahun and Sherman will be
seen to diverge.»37
Kline fremmer et feministisk aspekt i fotografiene til Sherman i det at kvinnene som
Sherman fremstiller i selvportrettene motsvarer eller kommenterer kvinnefigurer og -idealer
fra amerikansk (populær)kultur. Kline hevder at Sherman derigjennom ikke fokuserer på seg
selv, men på stereotypier av kvinnelighet og kulturelt aksepterte roller for kvinner.
I henhold til Kline relaterer Cahuns skikkelser seg i langt mindre grad til en slik
feminin typologi, for Cahuns selvportrett har, om ikke hennes eget selv som utgangspunkt, i
alle fall et mer privat eller intimt aspekt enn man finner hos Sherman. Kline forstår heller ikke
Cahuns figurer dit hen at de bevisst bryter med sosialt aksepterte normer, for slik å negere det
som bevitnes gjennom Sherman iscenesettelser. Kline tar utgangspunkt i og går mot Bates’
tolkning og verksforståelse:

«David Bate believes that “There is no single Claude to be found in her
mise-en-scene”. In my view, however, this assessment seriously
misrepresents her achievement. There is no single original Claude to be
37
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found. Or, alternatively, authentic aspects of the original Claude are to be
found in every one of her multiple manifestations. (kursiv som i
originaltekst)»38
Kline legger seg dermed på samme linje som Therese Lichtenstein gjorde i 1992, og
anser selvportrettene for å dreie seg Cahuns ulike identiteter og at arbeidene hennes
representerer utforskning av disse. Kline mener at Cahuns oeuvre – til forskjell fra C.
Sherman sitt, ikke har et like sterkt konseptuelt aspekt, og Kline vektlegger nærværet av en
(eller flere) autentisk(e) Cahun i bildene. Denne sondringen mellom Shermans konseptuelt
orienterte kunst og Cahuns bilder som eventuelt mer personlig motiverte, synes for meg lite
fruktbar. Det er med bakgrunn i den skjebnen Cahuns oeuvre har lidt, lett å tilskrive prosjektet
et sterkere drag av private undersøkelser enn i tilfellet med Sherman hvis arbeider i
utgangspunktet har vært presentert som kunst.
Klines vektlegger i sin innvending mot Bate og andres komparasjon av Cahun og
Sherman, at en rekke tekniske aspekter ved bildene deres utgjør et viktig skille. Til det kan
man lett innvende at selv om Sherman har hatt mulighet til å lage gigantiske forstørrelser av
sine bilder, trenger ikke det forhindre en komparasjon. Shermans opprinnelige gjennombrudd
og noen av de eldste arbeidene var dessuten med relativt små sorthvitt fotografier. Slik er det i
utgangspunktet ikke er noe i veien for en sidestilling av medievalg og -bruk i de to
kunstnerskapene. Den rikt illustrerte katalogteksten til Kline vitner dessuten nettopp om
hvordan fotografier ofte fremstilles; nemlig i kataloger som gjør at de fremstår i henhold til de
premissene et gitt bokformat dikterer. Innvendingen hennes er derfor i liten grad gyldig hva
angår resepsjonsestetikken. Riktignok kan det anføres en teknisk innvending mot
komparasjon i relasjon til produksjonsestetikken, i det at de to kunstnerne må ha hatt høyst
ulikt fotoutstyr. Dette tekniske aspektet påvirker kan hende ikke det som synes å være deres
fremste uttrykksform, nemlig selviscenesettelsen.
Kline avfeier at man uten videre kan se Cahuns oeuvre i tilknytning til kunstnerskap
som Cindy Shermans og andre samtidskunstnere Cahun har vært forsøkt slått i hartkorn med.
Moment vedrørende Cahuns status som surrealist betviler Kline ikke. Derimot underbygger
hun denne betraktningen som hun deler med Bate, van den Berg og Lichtenstein. Kline
omtaler Cahuns plass i surrealismen som betydelig i den grad dette er medvirkende i
selvportrettene:

38
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«Her extravagant self-dispersion into conventionally incompatible types
begins to make sense as part of her life decision and an ongoing quest for
self-definition. The self-portraits discussed above are conceptually
straightforward, participating in surrealist dialogues by their willful
disregard of normality.»39
Kline legger til at: «[…] The mutating identities of the early self-portraits constitute a
[subtle] unsettling surrealism […]». Hun anser bildene som «participating in surrealist
dialogues», fordi Cahun med portrettene også viser «disregard of normality». Kline
vektlegger bildenes private aspekt og forstår dem dels ut fra «life decision and an ongoing
quest for self-definition», eller Cahuns private behov.
Det kan ikke, etter min mening, belegges hvorvidt Cahuns bilder er et uttrykk for et
personlig, privat prosjekt uten at det finnes grundige belegg eller analyser til grunn for dette.
Om det viser seg å stemme, vil det heller ikke utelukke at bildene, selv om de synes
«conceptually straightforward», også rommer kritikk av kvinnelige arketyper og sosiale
stereotyper.
I og med at Kline foretar denne sondringen og utdyper det surrealistiske aspektet
samtidig som hun vektlegger den private, ekspressive kvaliteten i billedmaterialet, oppstår det
slik jeg ser det, en problemstilling som vedrører bruken av begrepet surrealisme. I
utgangspunktet ble ikke en individ- eller personorientert virkelighet som Kline vektlegger hos
Cahun, poengtert i noen særlig grad i surrealismens kunst. Surrealismen ble definert etter
idealer om gruppens motstand og revolt mot borgerskapet, det var et uttrykk som gikk mot
den etablerte, gode smak. Underbevisstheten stod sentralt for revoltens estetiske uttrykk i
kunsten. Underbevisstheten var en kilde man anså som ikke å være korrumpert av kulturens
og dannelsens idealer. Innenfor et slikt regime reiser Klines tolkning av Cahuns oeuvre, som
et motiv vedrørende en enkeltpersons selverkjennelse, blant annet spørsmålet om hvilken
gjenklang det kan ha fått i sin samtids surrealistiske kontekst.
Kline definerer ikke surrealismen på noen avklarende måte, men hun skildrer
hvorledes surrealismen forfekter visse strategier. Her gis en nøkkel til å forstå hvilke
karakteristikker hun hviler på for å plassere Cahuns arbeider i en surrealistisk tradisjon:
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« […] familiar visual strategy enjoyed by the surrealist photographers is [i.e.
it’s] invitation to disrupt […] the stated goals of surrealism in general: the
denaturalization of vision, an uncompromisingly anti-realist bias […] »40
Kline fremmer en forståelse av surrealistisk kunst som har en optisk eller estetisk
innfallsvinkel som forutsetning. Implisitt baserer hennes definisjon av surrealisme seg på en
estetisk kvalitet hvor det visuelle på en kompromissløs antirealistisk basis, oppløser
persepsjonen. Kanskje er tanken at Cahuns selvportrett som ikke representerer noen realistisk
gjengivelse av et individs identitet (og liv) av den grunn må være surrealistiske?
Å stipulere et mer personlig, intimt motiv i Cahuns selvportretter enn i Shermans
iscenesettelser, er vanskelig å begrunne eller finne belegg for i bildene, heller ikke biografien
gir noen informasjon om hvilke betingelse som ligger til grunn for denne produksjonen. Kline
konkluderer dermed: «[…] More research remains to be done to understand how, for where,
and for whom Cahun’s Autoportraits were exhibited or even primarily intended for public
perusal.(sic)»41
Problemet er blant annet at Cahun i sin begrensede surrealistiske deltagelse holdt
selvportrettene utenfor. Det kan man velge å se bort i fra, eller, da årsaken ikke er kjent,
tilskrive surrealistenes holdning til kvinnelige kunstnere. Man kan òg vektlegge det som en
form for frivillig kategorisering av egen virksomhet fra Cahun side, hun var blant annet to år
eldre enn Breton, og later til å ha hatt stor selvstendighet og integritet hvor hun beveget seg
som kunstner.
Selv om flere av Cahuns bilder er frembrakt i mellomkrigstiden, samtidig med at
surrealistene i Paris var aktive, at hun også under noen år tok del i enkelte surrealistiske
evenementer og at bildene hennes i tillegg synes likeså sære som deres, er ikke tilstrekkelig
historisk eller biografisk grunnlag for å kategorisere dette som surrealistbilder.

Selviscenesettelse som «vanlig takt» i modernismen
Spørsmål omkring hvilken relasjon Cahuns selvportrett har til samtidskunst reises på
ny i 1999/ 2000 med utstillingen «Inverted Odysseys».42 En katalog med samme navn
publiserer artikler av blant andre Shelley Rice (red.), Lucy R. Lippard og Abigail SolomonGodeau. Disse tekstene belyser blant annet koblingene som gjøres mellom Cahuns og
Shermans fotografier
40
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Tittelen på utstillingen signaliserer tvetydighet, for sammenstillingen av Odyssey
(lang, begivenhetsrik reise) og Inverted (snudd, omvendt) virker paradoksal. Den gjengir på
samme tid reisen, som er en ekstrovert bevegelse, men denne snus og vender innover.
«Invertist» var også en av flere gjengse (kliniske) betegnelser på homoseksuelle, men at tittel
også kan ha denne konnotasjonen er trolig utilsiktet.
Mer enn å målbære nye billedanalyser og tolkninger av de enkelte kunstnerskapene
som presenteres, gir «Inverted Odysseys» en mer generell analyse av feministisk kunstteori,
estetikk og såkalt feministisk billedbruk og ikonografi. Et trekk ved enkelte av tekstene er at
de i stor grad vektlegger en politisk overbygning i tilknytning til dette. Denne utstillingen lar
seg dermed ikke så lett betrakte i forhold til Klines analyser og «Mirror Images», for
innfallsvinkel og tema som «Inverted Odysseys» berører er videre definert, en forskjell de
respektive titlene synes å borge for.
«Inverted Odysseys» stiller produktive spørsmål gjennom sin kritiske vinkling av
historien. Det gir en annen åpenhet omkring plasseringen av Cahuns verker blant annet fordi
artiklene i katalogen ikke har en sammenfallende agenda.
Blant annet forfekter Shirley Rice et syn på selvportrettene til Cahun som langt på vei
understøtter Klines analyser. Rice observerer at:

« […] in the case of Cahun’s photographs, these were private dreams, and
that is an important, and under-recognized, aspect of her production. […]
these photographs were personal researches, not statements of social intent.
[…] Cahun’s photographic work provided her with a parallel universe, a
mental theater where she could live the imaginary life with a freedom that
was denied her in the historical world [one that was i.e] based on biography,
on the feelings, attitudes, and events of her life as it evolved. […]»43
Rice vektlegger bildene som snapshot med en privat funksjon, en parallell verden hvor
Cahun kunne oppnå den friheten som den historiske virkeligheten nektet jødiske, lesbiske
kvinner, som henne. Rice synes her på et biografisk grunnlag å vektlegge billedmaterialet som
refleksjoner av Cahuns intime verden (i form av et mentalt, privat teater), et sted på linje med
en trygg kokong. Samtidig mener Rice at bildene er basert på biografi og kontekst, i form av
følelser, holdninger og historisk utvikling i Cahuns eget liv.
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Rices analyse er dermed mer åpen og tvetydig, men kan hende leser hun vel mye inn i
det som vedrører kunstnerens intensjoner og behov og det kan virke som en form for
projisering. Rice kommenterer også sammenligningen av Cahuns og Shermans selvportretter,
som Kline på omtrent samme grunnlag gikk i mot:

« […] there’s more to this comparison than meets the eye. Both of these
women use their own bodies as subjects in extremely theatrical,
photographic tableaux. […] they have chosen to personify, in their pictures,
their own perception about the world – and not simply their perception
about themselves.»44
Rice har et divergerende standpunkt på dette spørsmålet, men av det som følger viser
hun umiddelbart at teksten har en annen agenda, som vedrører kritikk av den forskningen
Kline representerer:

« […] Too much emphasis has been places, in discussions of twentiethcentury woman’s self-portraiture, on feminist or psychological
interpretations; such contexts tend to be self-reflexive and limiting, tend to
ghettoize the pictures within the female experience. […]»45
Med utgangspunkt i Cahuns arbeider kritiserer Rice den omtalte resepsjonen og
forskningen som har forsøkt å plassere «speilmotivet» innenfor en feministisk kanon. I følge
Rice blir dette perspektivet selvreflekterende, fordi hun mener den bruker et psykologiserende
fortolkningsgrunnlag og dermed holder verket innenfor en avgrenset feministisk dagsorden.
Rice bruker andres plassering av Cahuns verker til å fremvise hvordan en slik tradisjon kan
kritiseres for å være sneversynt og hun forsøker å betrakte verkene som en mer kompleks
materie i henhold til dets betydninger. Istedenfor å forstå Cahuns selvportretter som innunder
en tradisjon for vanlige kvinnemotiv, maner Rice til å se dem på bakgrunn av store linjer
innenfor modernismen. Hun foreslår at Cahuns verk kan forstås som: «[…] attempts to
describe the relationship between our microcosmic lives and our macrocosmic world […]».
Det fremgår videre at Rices budskap kan hende er mer politisk enn estetisk fundert og Rice
argumenterer med utgangspunkt i dagens (amerikanske) virkelighet når hun hevder at:
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«Now that women have the privilege of being both artists and subjects, they
are using that privilege to place themselves within the big picture, to reshape
a global vision that better suit their needs.»46
Det overordnede politiske perspektivet hos Rice blir tydeliggjort og komparasjonene
mellom de ulike kvinnelig kunstnerskapene sitter løst. Rice mener Shermans stigende
popularitet på 80-tallet til en viss grad har skygget over andre aspekter, som at det faktisk er
seg selv Sherman gjør bruk av. Rices anmodning om en mer kompleks forståelse av Shermans
arbeid later til å ville skape fokus på Shermans person som motiv i bildene hennes, og dermed
gi dem en fortolkning som ligner den Rice gir av Cahuns selvportretter.
Rice synes å forfekte en feministisk, biografisk vinkling, men perspektivet er mer
fasettert enn som så, for hun ser denne motivkretsen som en fundamental side ved
modernismen, og med røtter tilbake til kapitalismens unge dager:

«[…] Due in no small measure to Cindy Sherman’s fame, self-portraiture
has become a woman’s issue in the arts. […] But women like Sherman,
Claude Cahun and Frida Kahlo, who use their own faces and bodies in
situations that propose complex relationships to their environments, are in
the forefront of a greater, more inclusive shift in consciousness, one that
defines in large measure the raison d’être of modernism – and that goes
back to the early days of capitalism […]»47
Cahuns verker sees ut fra en posisjon av å være det eldste av tre kvinnelige
kunstnerskap som belyses i utstillingen, og skaper dermed et slags brohode til modernismen
på begynnelsen av det forrige århundret. Rice legger derimot liten vekt på Cahuns faktiske
rolle og posisjon i egen samtid, eller ut i fra for eksempel surrealistisk kunst.
Rices perspektiv blir gjenstand for kritikk i en annen tekst i samme katalog, hvor
Solomon-Godeau formulerer:

« […] in celebrating Cahun for in effect having so presciently prefigured
feminist art of the 1970’s and later, much is being precluded from
discussion. In other words, there is a tendency to see Cahun first as a
postmodernist feminist avant la lettre, but to see less well those other,
46
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different elements of her life and work that were no less determining of
both. […]»48
Abigail Solomon-Godeau gjør videre et poeng av hvor Cahun passer innenfor vår
samtid, den såkalt postmoderne kunsten, men hvordan Cahuns oeuvre representerer en stor
utfordring for den som vil restituere verket innunder hennes egen tidsepokes virkelighet:

« […] Cahuns oeuvre, with its consistent play with the instability of
identity, its frequent deployment of masquerade, its penchant for masks and
mirrors, is startlingly close to the terms of contemporary feminist thinking
about identity, gender, and sexual difference. Consequently it requires
almost more of an effort to restituate Cahun in her actual time and milieu
than it does to consider her work in the context of contemporary theoretical
formulations about femininity, identity and representation.[…]»49
Solomon-Godeau forsøker i sin artikkel ikke så mye å betone kjønn i sin tolkning av
verket, men tar for seg muligheten for å belyse lesbisk identitet i lys av Cahuns oeuvre. Det
fører ikke til noen direkte nye svar, men Solomon-Godeaus tekst er viktig fordi den peker på
hull og etterspør alternativ forskning. Et utelatt aspekt som Solomon-Godeau peker på og gjør
en betraktning over, er 20-tallets populærkultur. Hun betrakter dette som en viktig arena for
definisjonen av tidens kvinneroller, som blant annet vedrører Cahuns arbeider:

«It was, therefore, the discursive contiguity of ”new woman” and ”lesbian”
that inflected both mainstream and popular representation and, to a greater
or lesser extent, influenced at least some women’s modes of selfrepresentation.»50
Dette er et eksempel på hvilke andre viktige momenter i relasjon til Cahuns
produksjon som fotograf som Solomon-Godeau tar opp, som enten har fått lite
oppmerksomhet eller er blitt oversett av andre kunsthistorikere.

Cahuns surrealistiske kvaliteter i henhold til R. Krauss
Få har kommet med så viktige innspill som Rosalind E. Krauss med henblikk på
problemstillingen omkring plasseringen av Cahuns selvportrett innunder surrealismen. Krauss
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har siden midten av 1980-tallet skrevet om surrealismens kunst og estetikk i relasjon til
feministiske perspektiver. Hun har gjenom sin forskning på dette feltet vært en aktiv og viktig
bidragsyter med henblikk på resepsjonen av Cahuns selvportretter. Riktignok er tekstene ikke
knyttet direkte opp til Cahuns oeuvre, men Krauss’ bidrag har vært virksomt gjennom den
innflytelsen det har hatt på andre forskere som har skrevet om Cahuns bilder.
Det fremste bidraget i resepsjonen av Cahuns selvportretter var i så måte gjennom
Krauss’ utstilling «L’amour fou. Surrealism and photography» der flere av Cahuns
selvportretter inngikk. Gjennom utstillingen ga Krauss fotografiet en ny rolle i relasjon til
surrealismen. Det var et grep som for så vidt markerte nye takter i forskningen på bevegelsen
og som bidro til fotografiets oppgraderte posisjon innenfor surrealismens estetikk. Utover
selve utstillingens utvalg av verker berøres ikke Cahuns oeuvre direkte i katalogtekstene
signert Krauss og andre forskere som publiseres i anledning utstillingen.
I 1999 publiserte Krauss derimot en tekst som omtaler 1985-utstillingens betydning
for resepsjonen av bildene, her omtaler hun også Cahuns bilder direkte gjennom analyser.
Krauss vektlegger her hvorledes andre var unnlatende overfor Cahuns oeuvre, hvilket hadde
medført at ingen tidligere hadde tatt fatt i Cahuns arbeider. Krauss synes å mene at det hersket
usikkerhet omkring Cahuns kjønn og at dette var utslagsgivende for at Cahun ikke tidligere
ble snappet opp av feministiske kunsthistorikere:

« […] even reviewers well versed in surrealism – assumed that with a first
name like Claude she had to be male. And this oblivion was further marked
by the fact that important anthologies devoted to the movement’s women,
such as […] never mentioned Cahun.»51
Årsakene var sammensatte for at antologiene og utstillingene Krauss henviser til, til
tross for at de vier seg til kvinnenes posisjoner i surrealismen, ikke refererer til Cahun. Hvilke
beveggrunner som spilte inn, om noen, kan ikke bli gjenstand for mer enn spekulasjon om det
overhodet er mulig å fremføre noen kausalitet. Forberedelsene til utstillingen «L’amour fou»
sammenfalt med at enkelte av Cahuns fotografiske arbeider rundt 1982-83 ble solgt til private
samlere på USAs østkyst og til San Francisco Museum of Modern Art. Inntil bildene kom i
omløp via disse transaksjonene var Cahuns bilder i liten grad stilt ut eller offentliggjort
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overhodet. Den Cahun som derimot var anerkjent stod innskrevet blant surrealistene som
forfatter og mannlig skribent.52
I sine analyser av Cahuns bilder fra 1999 skildrer Krauss Cahuns selvportretter i
tilknytning til teorier som direkte begrunner bildenes relasjon til surrealistisk kunst. Fraværet
av permanens eller en fast identitet gjør at selvportrettene berører konsepter som Krauss i sin
forskning allerede har påvist i surrealistisk fotografi:

«[…]Cahun’s deconstructive stance on the position of the subject is
continuous with the subjective blurring I have been attributing to much of
surrealist production and discussing under the concepts of ”formless”,
”alteration”, or ”declassing”.»53
For Krauss later det til at Cahun oppnår «subjective blurring» i sine selvportretter
gjennom hele tiden å fremstille seg i nye iscenesettelser og aldri fokusere på eller definere
et(t) subjekt. Krauss presiserer at det er på bakgrunn av Cahuns dekonstruktive ståsted i
forhold til sitt subjekt at arbeidene for henne manifesterer sin relevans i en surrealistisk setting
til tross for at selvportrett sjelden gjenfinnes i surrealistenes mange genre.54
Når Krauss klassifiserer Cahuns selvportretter, som hun altså ser som en utøvelse av
«deconstructive stance» gjennom «subjective blurring», griper hun til begrep for konsepter
som første gang ble formulert av surrealistforfatteren Georges Bataille (1897-1962).
Begrepene «formless», «alteration» og «declassing» og Bataille får en fremskutt plass i
Krauss’ forskning sammen med dokumenter fra «[…] the circle connected to the magasin
Documents led by George Bataille, a circle composed of renegade surrealists.»55. Krauss
vektlegging av disse kildene utgjorde et nytt moment i forskningen på surrealismen.
En kritiker av Krauss’ arbeid er kunsthistorikeren John Roberts som mener at hennes
grep i for stor grad forfekter fotografiet:
« […] So forget Breton, who was at heart an expressionist and utopianist
who believed art could bestow the possibility of change on the world, and
embrace Bataille, whose ‘black’ surrealism, focus on photography as a
textual act, and advocacy of sexual transgression, allow us to harness
52

Kilde: samtale med Vincent Rousseau førstekonservator ved Musée des Beaux Arts, Nantes, juli 2001.
Krauss, 1999: s. 37
54
Særlig tre artikler belyser Krauss forståelse av surrealistisk kunst og estetikk, Krauss, (1981): «The
photgraphic conditions of surrealism», i The originality of the Avant-Garde and other modernist myths, The MIT
press, Massachusetts, 1996 og Krauss, (1985): «Photography in the service of surrealism» og «Corpus delicti»,
begge i L’amour fou. Surrealism and photography, Alan Axelrod (red.), Abbeville Press, New York.
55
Krauss, 1999: s. 5
53

27

surrealism to a ‘politics of identity’. The rediscovery of the photographs of
Claude Cahun in the late 1980s is very much within this brief. […]»56
Roberts kritikk ble formulert før Krauss i 1999 skrev om Cahuns bilder direkte, og han
kritiserer således teoriene slik de kommer til uttrykk i tekstene til Krauss fra 1980-tallet.
Krauss’ forskning oppnådde i denne perioden ikke kun å lempe på etablerte sannheter og
forståelser av surrealismen, men også å utforme en ny teoretisk overbygning eller (estetisk)
teori for surrealismen. Krauss vektlegging av Batailles begreper og andre nye konsepter siden
kom til å rangere høyere eller brukes som overordnete andre, opprinnelig sentrale begrep i
forskningen Roberts kritikk av denne trenden kan ikke rettes mot en forsker alene. I følge
Roberts er effekten av Krauss’ arbeid, som han mener tufter på andre akademiske diskurser
som var dominerende på 1980-tallet, at teorier som vedrørte fotografiet i for stor grad også
befestet seg i forskningen på surrealismen. Følgelig får fotografiet en altfor vektig betydning i
surrealismen:

« […] For Krauss […] it is the imaginary landscape of photography that
now is identifiable with the surrealist project. This of course has much to do
with the revision of Modernism within avant-garde practice, but it is also the
result of an increasing recognition that it is impossible to separate out the
different activities of the surrealists in the name of a surrealist ‘authenticity’.
There is no essential kind of surrealist practice; in this space photography
has come to reassert itself. […]»57
Det surrealistiske fotografier var nærmest et urørt felt i kunsthistorien inntil Krauss tok
fatt på oppgaven. Krauss’ formål, å lage en sekkebetegnelse av de mange aktivitetene
surrealistene favnet om, er i henhold til Roberts’ kritikk ikke mulig.
Å knytte begrepet til en estetisk teori eller overbygning er det mest dekkende, men
også det minst presise. Det er for så vidt i tråd med Krauss’ eget arbeid og tenkning som
favner både en resepsjonsestetikk og en produksjonsestetikk. Det har etter min mening gitt
dette arbeidet en litt sfærisk karakter. Roberts fremhever Krauss’ bruk av lingvistisk teori i de
estetiske teoriene hun formulerer, dette er som en parallell trend i akademia. Her forstår jeg
Roberts som om han mener dette i større grad preger Krauss’ teori enn det denne er formet av
objektet (surrealistisk fotografi) som Krauss mener seg å studere. Robert beskylder
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forskningen innen kunsthistorie (og humaniora generelt) for i dette tilfellet å ha lukket
diskursen og fjernet den fra den virkeligheten den har oppstått i og fortsatt kan være virksom
på eller innenfor. Roberts’ prosjekt virker som et ønske om å relatere teoriene om
surrealismen i dens samtidige politiske- og samfunnsmessige kontekst, og å oppheve (en
relativistisk) trend han synes å mene dominerer fagfeltet:

« […] A singular kind of closure is taking place here, in which surrealism is
being primed for prefigurative post-structuralist status as a discourse on
fragmented identity and the dissolution of politics into textuality. […]»58

Roberts kritiserer ikke bare Krauss’ forskning, men forskningen Krauss representerer
per se. I så måte bruker han Cahun til å påpeke et symptom. Man trenger ikke som Roberts,
gå til rette med diskursens dominerende plass i debatten om fotografiet. Krauss’ teori blir av
Roberts karakterisert (eller kritisert) som «the academicisation of the surrealist project as a
discourse on the signification of signification»59, eller for å knytte surrealismen for tett opp til
en akademisk debatt konstruert rundt lingvistisk teori (som i sin ytterste og minst produktive
konsekvens dreide seg om det var mellomrom mellom tegn og bokstaver eller ikke.) Innen
humanistiske fag har disse diskursene gjennom 80- og 90-tallet vært sentrale for debatter om
blant annet fotografiet og avantgardens kunstformer, det kan derfor ikke sies å være verken
ønskelig eller naturlig å unngå denne debatten eller å la være å reflektere den i tilknytning til
surrealistisk fotografi.
Krauss formulerer blant annet hvordan surrealistene gjorde bruk av fotografiet for å
gjenskape den samme symboldannelsen som er operativ i systemer som språket direkte på
virkeligheten. Et velbrukt surrealistisk grep var det manipulerte fotografiet, men Krauss
mener og at ikke-manipulerte bilder også medvirker til å skape eller gjengi denne erfaringen:

«[…] This experience extends as well to the domain that is most inherently
photographic: the framing edge of the image experienced as cut or cropped.
This is possible even when the image does not seem folded from within by
means of the reduplicativ strategy of doubling, when the image is entirely
unmanipulated […]»60
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De kvaliteter Krauss skildrer som betegnende for surrealistisk kunst er ikke så meget
et eget surrealistisk grep om fotograferingen som det er en egenskap ved fotografiet. Det er
også her, i forlengelse av en lingvistisk teori, at hun nedkommer med et sentralt begrep i
fototeori fra samme tiden; hyper-reality eller simulacre:

« […] nothing creates this sense of the linguistic hold on the real more than
the photographic strategy of doubling. […] that elicits the notion that to an
original has been added its copy. The double is the simulacrum, the second,
the representative of the original. It comes after the first, and in this
following it can only exist as a figure, or image. But in being seen in
conjunction with the original, the double destroys the pure singularity of the
first. […]»61
Originalitet blir grundig problematisert i og med Krauss’ bruk av simulacre-begrepet.
Denne karakteristikken står i gjeld til en tekst av den franske filosofien Jean Baudrillard som i
1976 introduserte begrepet hyperreal, som han blant annet knyttet til surrealismen. Krauss
teorier og forskning på surrealismen inngår i en relasjon med Baudrillard tekst som skildrer
samme fenomen. Det er kanskje en gradsforskjell siden det i Baudrillards kulturkritikk blir
skildret som en mer fremskreden form for symbolformation:

« […] Surrealism remained within purview of the realism it contested- but
also redoubled – through its rupture with the Imaginary. The hyperreal
represents a much more advanced stage insofar as it manages to efface even
this contradiction between the real and the imaginary. […]»62
Kan hende er det nettopp den sentrale posisjonen til begrepet, som brukes overfor
surrealistisk kunst(fotografi) såvel som samtidens kunstfotografi, som gjorde veien så kort for
å sammenligne Cahun og Sherman?63 Denne parallellen mellom hvilke estetiske begrep som
knyttes til det kontemporære fotografiet rundt 1980 og til surrealistisk kunst tout court, er
ikke alene nok til å lokalisere hva som brakte resepsjonen av Cahuns selvportretter inn på det
kontemporære fotografiets banehalvdel. Men det er et område som kan være med å
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identifisere sammenfallende tendenser mellom samtiden og denne posthume resepsjonen av
Cahuns oeuvre.
Kunstkritiker og -forfatter Lucy Lippard mener bildet ville vært et helt annet om
Cahun var blitt oppdaget på et tidligere stadium, for eksempel da den feministiske
avantgarden bedrev aksjonskunst på 70-tallet:

« […] If Claude Cahun had been rediscovered in the 1970s instead of the
1990s, we would perceive her work differently. As Whitney Chadwick
remarks, ”the neatness with which Cahun’s photographs have been annexed
to postmodern concerns with the decentered subject and with identity as
contingent and mutable has obscured complexities and contradictions of her
writings and blinded many to the work’s representations of conflicting
identities”. […]»64
En slik bemerkning om at ting ville sett annerledes ut om tidspunktet hadde vært et
annet, gjør seg gjeldende helt generelt og er temmelig selvfølgelig. Lippards posisjon er ikke
desto mindre interessant fordi hun greier å fremvise at i tilknytning til Cahuns oeuvre
fremviser feminismen selv «conflicting identities». Lippard finner, for øvrig i tråd med
Krauss’ posisjon, at kvinnelige kunstneres uttrykk når de gjør seg selv til objekt, i mange
henseende kan ha fellestrekk med mannlige kunstneres fremstilling av kvinnen:

«A woman using her own face and body has a right to do what she will with
them, but it is a subtle abyss that separates men’s use of women for sexual
titillation from women’s use of women to expose that insult.»65
Kvinners fremstilling av seg selv kan med andre ord ligne menns fremstilling av dem
(som den Andre), for forskjellen består i hvem som gjør det – ikke hvordan. Slik kan
feministisk kunst igjen eksponere hvilken forulempning som allerede har funnet sted i form
av den moderne kunstens fremstillinger av kvinner. Lippard skiller lag med Krauss i det hun
finner at kunsthistorien istedenfor registrerer dette arbeidet som en reaksjon på og en
eksponering av denne fornærmelsen – tvert i mot – ved å skrive verkene (eller i realiteten
dokumentasjonen av dem) inn i en feministisk kanon av store kunstnerskap, korrumperer
denne kunsten. Den fratas både sitt opprinnelig og konkrete kritiske perspektiv og får mindre
potensiale for å fungere operativt eller intervenerende som kunst. Den diskrepans Lippard
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påpeker, eller i det minste opplever, tjener som parallell til hvilke utfordringer en fortolker
står overfor i møte med Cahuns arbeider:

«It’s a fascinating and occasionally depressing experience to watch the story
of 1970s feminist art kaleidoscopically recalled/ reinvented by its inventors,
and manipulated and changed by those who were not there […]»66
Lippard henviser til en utvikling der dokumentasjonen har tatt form av kunstverk og
erstattet det egentlige konseptuelle verket. Dette gjør det vanskelig å gripe de
karakteristikkene som finnes i den feministiske kunsten. For Lippards sin del virker det som
om dette representerte en dreining vekk fra verkets egentlige mening. Den skissen som
Lippard tegner av den feministiske aksjonskunsten på 70-tallet virker som et endelikt over det
denne kunstformen egentlig dreide seg om for henne. Karakteristikken av hvorledes det
materialet hun anså som dokumentasjon på den kunsten som egentlig ble produsert,
dokumenter som ble løsrevet verkets idé og i dets stedet betraktet som en gjenstand med
status kunstverk – med selvstendig estetisk verdi, kan ha en parallell i Cahuns materiale. Det
at fotografisk dokumentasjon på et punkt i kunsthistorieskrivingen i seg selv har fått status
som kunst, kan sees som parallell til den resepsjon Cahuns selvportrett er blitt gjenstand for.
Det kan også være slik i Cahuns tilfelle, men hvorvidt hun utførte sine selvportrett som noe
annet enn selvportrett finnes ingen kilder til å belegge. Det er ikke dermed sagt at dette kan
utelukkes.

Cahun som feministisk brytningspunkt.
Krauss betrakter også Cahuns arbeider ut fra en analyse av visuelle momenter. Her
gjør Krauss en rask komparasjon med anerkjente mannlige surrealistfotografer, på bakgrunn
av at Cahuns bruk av rekvisitter sammenfaller med deres. Krauss hevder at Cahun bruker
speil til å «attack her own anatomy» i likhet med fotografen Kertesz. Rent teknisk medfører
ikke denne komparasjonen riktighet, for Cahuns fotografi er manipulert i mørkerommet under
kopieringen, og for å skape den fordreide effekten har negativet blitt attakkert. Ordvalget til
Krauss tydeliggjør hennes blikk for disse bildene, men kan også sees på bakgrunn av den
rollen Cahun spiller i Krauss’ arbeid. Funksjonen for hennes synes knyttet til kritikken av
surrealismen fra andre feministiske hold, en type kritikk Krauss i sin artikkel tar til motmæle
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mot. I sin analyse går Krauss også til det skritt å sidestille Cahuns selvportretter med
fotografiske arbeider av mannlige surrealister:

«Cahun’s visual tropes […] use the same props to produce the same effects
of disarticulation and rearticulation, or of fantasizing and projection, as were
employed by her male colleagues […]»67
Analysen går ikke dypere enn til å påvise at Cahun i fotografiene av sine «visual
tropes» (visuelle figurer) benyttet de samme gjenstandene eller rekvisittene som også «were
employed by her male colleagues». Krauss hevder at Cahun på så vis oppnår å skape
tilsvarende effekt «of disarticulation and rearticulation, or of fantasizing and projection».
Denne skildringen av hvilke effekter som skapes i bildene, blir først og fremst forståelig
innenfor en fagkrets av estetiske kjennetegn som ikke først og fremst er sansbare, men
intellektuelle. Det gir riktignok Krauss grunnlag for å se Cahuns arbeider i nær relasjon til de
mannlige surrealistene og til surrealismens estetikk, slik hun har formulert sine teorier om den
tidligere. Analysen virker til dels kapslet innenfor et lite univers, som hvor fascinerende det
enn oppleves som tekst, ikke alltid føles som en åpen innfallsvinkel til surrealistiske verk som
Cahun sine. Når Krauss finner at Cahuns fotografier har det samme uttrykket og samme effekt
som arbeidene hennes mannlige signerte, kan det synes som Krauss’ analyse av Cahuns
kunstnerskap, mer enn å tolke verkenes spesielle karakter og egenskaper, tjener til å imøtegå
en kritikk fra de feministiske posisjonene Krauss opponerer mot:

« […] But to the very idea that Cahun’s exploration of boundary conditions
might resemble that of the male surrealists, her feminist supporters object
that Cahun’s autobiographical project not only puts her on both sides of the
camera – simultaneously the subject and object of representation – but also
endows her, a woman, with the power of both projecting the gaze and
returning it, as Claude’s eyes meet ours […] from within the image. […]»68

Krauss hevder på sin side ikke å dele verken «The idea of the gender specificity of the
author subject» eller «the certainty that gender necessarily divides the population of authors
such that the only way female artists could share a vision with male ones would be either
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through collusion with a male gaze or by means of an ironizing […]»69. Krauss hensikt er om
ikke å tre ut av denne debatten så i hvert fall ikke å betrakte de kvinnelige surrealistiske
kunstnerne hun presenterer eller analyserer verkene deres i lys av den. Kjønn er like fullt en
nærværende komponent i Krauss’ tekst gjennom at hun bruker en «kjønnet» innfallsvinkel for
å karakterisere surrealismens karakter eller fundamentale overbygning. Her fremkommer det
at surrealismen er feminin, eller kvinnelig i sitt vesen. Dette er et (karakter)trekk som i
henhold til en kilde Krauss gjør bruk av vederfares alle avantgarder i det 20. århundre:
«another feminist critic has seen as being the case for every avant-garde
position throughout the twentieth century – namely, ”the putting into
discourse of ’woman’ ” or what could be called the avant-garde’s
"historically unprecedented exploration of the female, differently maternal
body."»70
Hos Krauss er det et konkret moment i surrealistisk teori som er utløsende for
stempelet om at surrealismens metode er kvinnelig, feminin, eller passiv i sitt vesen. Hennes
vektlegging av dette momentet innebærer en oppgradering av Bretons betydning, for det var
han som formulerte denne praksisen i teoretiske vendinger under rubrikken automatisme:
«[…] automatism makes the unconscious present. […]»71. Med utgangspunkt i Bretons
automatismebegrep later Krauss til å anlegge et «kjønnet perspektiv» på surrealismen. Og
med posisjonen til Breton som fundament(al) finner Krauss at surrealismen og surrealistisk
praksis (og kunst) kan karakteriseres som feminin i sitt vesen:

« […] what was truly original and far-reaching in surrealist productionaccross-the-boards was also feminized. The famous passivity with which the
surrealists practiced – from Eluard writing mediumistic, or automatic,
poetry to Ernst waiting to be struck by the automatist image emerging from
the frottage bed – is a kind of feminization of art making […]»72

Ved å fremstille det som begrunner surrealistisk praksis på en slik måte, som en
praksis motsvarende en natur kjønnet som kvinnelig, foreslår Krauss også en betraktning av
surrealismen som forfekter andre perspektiver enn i «male positions/ male gaze»-debatten.
Hun forsøker ikke å parere disse. Det synes som Krauss med formuleringen «historically
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unprecedented exploration of the female, differently maternal body.», som hun låner fra en
kollega, vil skildre en avantgarde kunst som gjennom hele det 20. århundret har bedrevet
aktiviteter som innehar en motsvarende posisjon i forhold til den etablerte kunsten, og dermed
står i relasjon til hverandre. Derigjennom skapes det en kontinuitet mellom surrealismen og
Paris i mellomkrigstiden og 70-tallets feministiske avantgarde kunst i USA, selv om dette er
posisjoner som i andre sammenhenger ikke lar seg betrakte som to sider av samme sak. På
tross av at det også finnes likheter i enkeltstående betraktninger lar ikke Lucy Lippards
posisjon seg forene med den Rosalind Krauss har inntatt, for Krauss later ikke til å se som
Lippard, at det er «a subtle abyss that separates» disse to avantgardenes behandling av
kvinnen som motiv.

Ny dagsorden?
Hvilke posisjoner finnes det da å velge i innenfor dette feltet, hvis denne motsetningen
– og de mindre polaritetene som oppleves som begrensende – skal unngås? Om man som
forsker vil forsøke å si noe om bildene man har valgt å studere, aspirerer en automatisk til å
vikle seg videre inn i den debatten som synes å dreie seg om prinsipielle posisjoner? Hvilket
potensiale er det for å velge andre veier? Griselda Pollock er en feministisk kunsthistoriker og
teoretiker og hun skriver at selvportrettene til Cahun «[…] mark the site of feminine
inscription as challenge to the certainties of the contemporary feminist movement as much of
the dominant culture.»73
Griselda Pollock, en feministisk akademiker og kunsthistorieforsker skrev i 1998 at
selv forsøk av feministiske teoretikere på å kritisere strukturalistiske psykoanalytiske
konsepter, som fallosentrisme, fant seg selv «caught in its conceptual confines, defined
relative to dominant phallic binarism.» Den kvinneligheten som Krauss mener er
karakteristisk (eller essensiell) for surrealistisk praksis er dermed underlagt det samme
fallosentriske (betydnings-/symbol-)system som berøver kvinnelige kunstutøvere muligheten
for å lokalisere et «female gaze». Videre hos Pollock heter det at:

«[…] A great deal of feminist theorization and artistic practice has identified
the gaze as a key issue. In necessarily deconstructing the politics of vision
by defining the gaze within a phallic regime of sexual difference, feminists
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have equally been trapped within a scopic regime that can only imagine the
gaze in terms of mastery and sadism […]»74
Pollock vil til livs den binære logikken i fallossymbolikken. Hun mener denne har
definert teoretiseringen omkring kjønn og kjønnssforskjeller, som vedblir å kretse omkring
meningsgrunnlaget i ulike erfaringer. Altså de symbolene som brukes om våre erfaringer, der
valg av meningsbærende symboler i utgangspunktet virker ekskluderende for hvilke
erfaringer man tillegger mening og betydning. Det impliserer òg at det som karakteriserer det
feminine er definert som en mangel eller et fravær, den andre. Selve definisjonsgrunnlaget
kan utelate andre erfaringsgrunnlag. Feministisk teori får ikke gjort noe med dette, om man da
ikke følger Pollock’ argumentasjon og innfører en ny (psykoanalytisk) teori med
utgangspunkt i andre symboler enn de fallosentriske, ved å gi andre mer allmenne erfaringer
arkaisk betydning. Pollock presenterer en psykoanalytisk teori som bygger på et annet
erfaringsgrunnlag enn det den klassiske psykoanalysen. Kastrasjon og fetisj som har vært
inkludert som sentrale momenter, er ikke lenger fremtredende på samme måte. Derimot tar
teorien utgangspunkt i svangerskapet. Teoriens opphav er den kvinnelige jødiske
psykoanalytikeren og kunsteren Bracha Ettinger Lichtenberg. Hos henne innskrives
symbiosen mellom barnet og moren som den arkaiske erfaringen som kan danne et grunnlag
for alternative former for symboldannselse:

«Metramorphosis gives us access to another kind of sense-making and a
route for the feminine to filter into the symbolic, into meaning. This
feminine is thus not specular, and can only be murdered by being trapped in
the phallic gaze.»75
Dette er med andre ord en feminisme i annen form, et annet blikk, som i følge teorien
eksisterer ved siden av fallossentrismen, som en mulighet, et potensiale for en definisjon av
det feminine. Ettingers psykoanalytiske teori gjør delvis bruk av fenomenologiske
deskripsjoner for å si hva som utgjør forskjellen mellom det nye Matrix gaze som er hennes
terminologi for den alternative muligheten, og The male gaze som er dominerende i teoriene
hun motviser såvel som operativt i psykoanalysens strukturer som hun benytter. På en måte
kan dette også sees som en umulig oppgave i det at forsøket går ut på å definere noe som ikke
ligger innenfor (det etablerte) språket, samtidig som språket fortsatt er det eneste mulighet for
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å uttrykke dette. Lichtenberg Ettingers tekst kan synes utilgjengelig fordi den bygger på
psykoanalytiske tekster samtidig som formen hennes er særegen og temmelig litterær. Dette
kan oppleves ekskluderende, men innholdet eller grunnlaget som vektlegger symbiosen mor barn som en arkaisk erfaring, inkluderer alle (som er født av en mor).
Pollocks visjoner for betydningen av Matrix gaze-teoriens posisjon i fremtiden
skisserer hun med følgende karakteristikk av den feministiske kunstens betydning:
«In the […] spaces of feminist artistic practice […] we find an
understanding of subjectivity that provides such a nonphallic and nonfascist
model for relations between subjectivities. […] The matrix is one of the
most challenging new theorizations to emerge, […] in arguing that the very
form of our current thinking imprison us in models of subjectivity that
sustain and prolong social horrors that threaten our survival and have
already compromised our humanity.»76
Teorien representerer et betydelig arbeid og har allerede fått betydning for den
debatten som Cahuns bilder har vært diskutert innenfor. Nå mener ikke jeg at teorien til
Lichtenberg Ettinger i intelligibel forstand lar seg oppfatte umiddelbart. Som teori er den
svært kompleks og ganske ny, samt at den synes å forutsette god kjennskap til
psykoanalytiske metoder og tankegods. Jeg har derfor ikke til hensikt å anvende den som
metode i mitt arbeid, men har likevel valgt å skildre enkeltpunkter ut fra en intuitiv opplevelse
av teksten, og jeg ser dermed ikke bort i fra at tankene på så vis kan komme til anvendelse i
denne teksten.
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I et håndspeil: biografiske refleksjoner
Cahuns biografi og andre forhold som kan være relevante for å kontekstualisere
selvportrettene er fortsatt avdekket i relativt liten grad. Derfor har kunsthistorikerne hatt få
samtidige kilder å basere seg på. Det er kanskje en forklaring til den dominerende posisjonen
som selve fagdiskursens betydning har hatt i resepsjonen. Deler av formidlingen har vært
skrevet for andre fagfolk og kanskje i større grad lykkes med å fremme egne metodiske
preferanser enn ulike forståelser av de bildene man mener seg å studere.
Fascinasjonen som Cahuns arbeider er blitt gjenstand for, må kan hende betraktes på
bakgrunn av en interesse for epoken hun levde i og til dels det livet hun levde, selv om det
gjenstår mange ting som ikke er avdekket vedrørende hennes biografi.
Biografien er en genre av sakprosaen som har fellestrekk med skjønnlitteraturen og i
den forbindelse kan den italienske forfatteren Aldo Busis betraktninger være nyttig. Han
mener at man i klassisk litteratur kan se hvordan forfattere har fritatt protagonisten fra
inntektsbringende arbeid og stemplingsur for ikke å «[…]compromise the ease with which the
hero moves around. And so here we are again dealing with a narrating subject who is affluent
but not fluent […]»77
Om Cahuns profesjon, som ikke er avdekket, var begrenset i omfang eller ikkeeksisterende fordi hun var så formuende at hun ikke trengte arbeide, går ut på det samme. Det
gir biografene en knagg mindre å «henge» identiteten hennes på. Informasjonen er
mangelfull, og kanskje har nettopp biografiens huller virket inn og gitt Cahuns kunstnerskap
en mer enigmatisk glød. Det har også åpnet for forskjellige betoninger og tolkninger av ulike
momenter fra Cahuns biografi.
Det er slik jeg ser det ingen umiddelbar sammenheng mellom selvportrettene og
Cahuns biografi. Verkenes forhold til liv og biografi begrunner derfor ikke alene valget om å
innlemme et biografisk kapittel i oppgaven, men jeg ser enkelte biografiske momenter som
betydningsfulle og vil vurdere disse enkeltmomentenes betydning. Det nødvendiggjør en
nøktern gjennomgang.
Innledningsvis er det være naturlig å introdusere den personen som trolig hadde størst
betydning i Claude Cahuns liv og virke. Suzanne Malherbe (1892-1972) het kvinnen som
Cahun levde sammen hele livet. Cahun og Malherbe var venner allerede fra barnsben av og
ble i tillegg stesøstre da foreldrene inngikk ekteskap under krigen. Fra de var i tenårene
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omtalte de seg selv som «siamesiske søsken». Senere delte de en atelierleilighet ved
Montparnasse i Paris i over 15 år, og da de flyttet til Jersey i den Engelske kanal i 1937, hvor
de ble boende sammen resten av Cahuns liv.
Malherbe var en skolert billedkunstner og dekoratør. Hun jobbet frilans som grafisk
formgiver for forlag, teater og ulike andre oppdragsgivere. Suzanne Malherbe viste også sine
arbeider ved Salon d’Automne i Paris, noe som ved siden av rekken med oppdrag, gir et bilde
av en illustratør og billedkunstner med viss anerkjennelse. Malherbe jobbet under pseudonym,
som «Marcel Moore» eller bare «Moore». Enkelte knytter dette pseudonymet mer spesifikt til
arbeider Cahun og Malherbe utførte i samarbeid, altså som en form for dobbeltsignatur.
Det blir sjelden tatt høyde for Malherbes betydning for Cahuns bilder, enda det trolig
ofte var Malherbe som stod for fotopptakene. Det er nok kan hende mer vesentlig hvem som
utformet de enkelte iscenesettelsene enn hvem det var som trykte på kameraets
utløsermekanisme. Malherbes rolle og betydning bør likevel ikke underkjennes all den tid hun
var billedkunstner, mens Cahuns primære virke var som skribent.
Cahun skolegang var teoretisk og rundt 1911 fikk hun deler av sin utdannelse i
Oxford, England. Senere studerte hun filosofi ved Sorbonne et års tid frem til utbruddet av
første verdenskrig. Hvorvidt dette var regulære studier, eller om hun hospiterte eller
simpelthen fulgte offentlige forelesninger, er uklart. Det later til at hun fikk utdannelse i tråd
med sin bakgrunn fra en av Frankrikes velhavende, intellektuelle jødiske familier i Nantes.
Hennes far var aviseier og Cahun begynte tidlig å skrive i lokalavisen hans, Le Phare
de la Loire, som var i Schwobfamiliens eie i tredje generasjon. Maurice Schwob synes å ha
drevet Le Phare som en familiebedrift og også Malherbe «[…] ble ganske tidlig en tett
assosiert medarbeider i den store ukeavisen»78. Alt i 1914 hadde Suzanne Malherbe publisert
en rekke moteartikler som var illustrert med hennes tegninger, disse var et tidlig eksempel på
Le Phares kvinnejournalistikk. Artikkelserien Malherbe utførte for avisen løp et års tid, frem
til krigen brøt ut. Etter krigen, da denne journalistikken ble gjenopptatt og videreutviklet,
baserte den seg ikke lenger på tegnede illustrasjoner, men i større grad på tidens fotografiske
reproduksjonsteknikker. I sin satsning på kvinnelige lesere satset avisen i 1920 på et fast bilag
som het Eve. Dette kvinnemagasinet innevarslet utviklingen som kom til å prege
forlagsverden i Frankrike på 1920-tallet, og Le Phare kom i denne sammenhengen til å få en
ikke-ubetydelig posisjon som forlagshus i Frankrike.79
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Som lokalavis vinklet Le Phare anliggender knyttet til Nantes, som da Malherbe
tiltrådte i redaksjonen og karnevalet i byen ble førstesidestoff:
« […] karnevalet i Nantes, som den gang var rangert som et av de mest
prestisjefylte [i Frankrike] imponerte befolkningen til overmål. Mens
Maurice Schwob, som òg var medlem av arrangementskomiteen, brukte den
ellers så trauste førstesiden til Phare de la Loire til et stort oppslag om
denne ”galliske folkefesten”, gjorde hans datter Lucy på sin side i form av
sin fremtoning sitt ypperste for selv å leve den ut til fulle. […]»80
Denne lokalhistoriske vinklingen gir en betydelig skildring av kontekst. En form for
nærlesning av journalistikken som Malherbe og Cahun i 1914 bidrar med i lokalavisen,
konkluderer med at tekstene kan like gjerne være skrevet at den ene som av den andre.
«Artikkelforfatteren, som her like gjerne kan være Claude Cahun som Suzanne, synes å
knytte seg til en antikk tradisjon […]».81 Det klassiske momentet vedvarer og gikk igjen i
mange av tekstene Cahun signerte da hun ble voksen. At den ene forfatterstemmen i sin tid
ikke gikk å skille fra den andre, kan tale for at man heller ikke kan det i tekstene Cahun
signerte ti år senere om de i realiteten er resultat av deres nære samarbeid.

Tilknytning til hovedstadspressen.
Cahun fikk i 1914 en tekst på trykk i Mercure de France som var en toneangivende,
riksdekkende publikasjon. Hun brukte i denne anledning for første gang pseudonymet
«Claude Courlis»82. Claude er tvetydig hva angår kjønn, det kan på fransk være både gutteog jentenavn. Kanskje valgte hun dette kjønnsnøytrale navnet av strategiske årsaker, som at
hun ønsket en viss grad av anonymitet eller for å dekke over at det var en kvinne som skrev.
En hensikt med å bruke en annen identitet i kunstnerisk sammenheng er den skjerpede
selvbevisstheten og friheten som en forfatter kan oppnå med et pseudonym. Som generell
betraktning: «[…] Et pseudonym er på sitt vis som en stimulus, en forsterkende effekt i det at
det bringer inn et moment av døden på identitetens grunn […]»83
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déterminante dans l’elaboration de son esthétqiue. […]»
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I hvilken grad Cahun også levde under pseudonymer er uvisst. Hun signerte flere
tekster under pseudonym og «Claude Cahun» dominerte fra 1917. Hun satte så sent som i
1929 sitt opprinnelige navn, Lucy Renée Schwob, på et større oversetterarbeid. Pikenavnet
hennes er også gjenfunnet i kundekartoteket på bokhandelen «La Maison des Amis des
Livres», en av Paris mest kjente bokhandlere på denne tiden.84 Også i andre sammenhenger
var dette døpenavnet i bruk. Hva som skjedde med navnet og identiteten Lucy Schwob, som
kanskje først i vår tid har måttet trå tilbake for pseudonymet «Claude Cahun», er med andre
ord ikke kjent. Cahun har ikke desto mindre blitt totalt dominerende i vår tid, noe som
medfører en «utradering» av en eventuell annen historisk, identitet. Dette bidrar i likhet med
fraværet av en kjent profesjon, til en større grad av åpenhet rundt hennes identitet.
Da hun valgte pseudonymet Cahun rundt 1917, virket det som en betoning av hennes
jødiske bakgrunn. Navnet kom fra hennes bestemors pikenavn, Cahun-slekten var i Frankrike
kjent for å ha fosteret flere generasjoner rabbinere. Krauss mener Cahuns navnevalg er en
form for «flaunting one’s Jewishness in the face of the heightening anti-Semitism of postwar
France, a kind of provocation every bit as dangerous as parading one’s lesbianism.» Hun
anser også at «the name Schwob had assumed a certain cultural veneer that armed its bearer
somewhat against anti-Semitism, joining it to ”Proust” among others. […]».85
Cahun kan forstås som hun søker å paradere og vise opp sin jødiske bakgrunn, noe
Krauss på bakgrunn av antisemittismen i etterkrigstidens Frankrike anser som like risikabelt
som å bekjentgjøre offentlig at man var lesbisk, men hvis det ved inngangen til 1920-tallet var
et sted en kunne gå offentlig ut med sin homoseksuelle legning, så var det i Paris.
Å bruke Cahun-navnet som pseudonym representerer i fransk sammenheng også en
«certain cultural veneer». Den alminnelige innstillingen til og presset mot jødene ga seg i
fransk sammenheng utslag i en mildere form for fascisme enn mange andre steder. Et forhold
som i fransk sammenheng la bånd eller i det minste var motvekt til antisemittiske strømninger
var Dreyfus-affæren. Dette var et justismord som først i kassaksjonsrettens dom i 1906 ble
juridisk gjenkjent som sådan og Dreyfus fikk tilbake stillingen i hæren og tjenestegjorde
under verdenskrigen.
Når Cahun første gang i 1917 benyttet det jødisk klingende navnet for å signere en
tekst i Mercure de Frances spalter, kan det òg sees på bakgrunn av at redaksjonen publiserte
enkelte antisemittiske artikler. Forlagshuset fulgte likevel den politiske linjen blant
Dominique (1998): «De Donnadieu à Duras.» I: Duras et Dieu et l'écrit, Alain Vircondelet (red), Paris, Éditions
du Rocher: s. 282:
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intellektuelle og på venstresiden, en linje som forsvarte jødenes rettigheter og behov. Det
medførte at forlaget publiserte tekster om jøder og utga bøker for et jødisk marked.86
Tidsskriftet Mercure de France som ble Cahuns mest brukte organ, ble i sin tid (1890)
grunnlagt av blant annet hennes onkel, Marcel Schwob. At hun ga opp Schwob-navnet kan
tyde på at hun forsøkte, til tross for sine beskjedne 20 år, å fri seg fra familienavnets tyngde
og sterke bånd til forlagsverdenen og ønsket å stå på egne ben.
Artikkelen Cahun signerte i Mercure de France i 1918 var bemerkelsesverdig ikke
bare i valg av signatur, men også interessant hva angår tema. Artikkel het «”La Salomé”
d’Oscar Wilde. Le procès Billing et les 4700 pervertis du ”livre noir”». Den omhandlet den
såkalte «Billingsaken». Det var en samtidig, britisk rettergang som var likeså kompleks som
den var komisk. Billing var parlamentsmedlem og avisutgiver og ble saksøkt for
ærekrenkelser. I en artikkel i hans avis Vigilante omtales en liste tysk etterretning hadde over
mulige engelske kollaboratører, kjent som «Den Sorte bok» i hartkorn med navngitte tilskuere
til en privat oppførelse av «Salomé». Teaterstykket var i likhet med andre stykker av Oscar
Wilde, fortsatt var forbudt oppført i Storbritannia. Homoseksualitet ble også mer enn antydet
som en pikant hovedingrediens i rettssaken. Engelske aviser gjenga utdrag fra
rettsprotokollene, og disse var rene føljetonger til alminnelig forlystelse og ofte spekket med
sarkastiske kommentarer fra utmattede dommere. Avisredaksjoner i resten av Europa
rapporterte også fra rettssalene på de britiske øyer. I franske medier raljerte man voldsomt og
pressedekningen slo politisk mynt på saken og brukte den for hva den var verdt og saken så
vel som engelsk rettssystem og kultur ble latterliggjort. Cahuns artikkel i Mercure de France
besto av en redigert oversettelse av rettsprotokollene med enkelte egne, ironiske kommentarer
som var i tråd med samtidens oppfatninger av temaet.87
Katy Kline referer Cahuns artikkel som et eksempel på hennes radikale innstilling.
Kline overvurderer, etter min mening teksten som radikalt skrift og hennes tolkning virker
som et forsøk på å tillegge den unge Cahun heroiske hensikter, som Kline i tillegg ser i
direkte relasjon til selvportrettene:

« […] she published an article in the distinguished Mercure de France
drawing attention to the contemporaneous Billing Trial in London, a
notorious exploitation of paranoid homophobia. This was an extraordinary
bold and public entrance into a contentious and (sexual) arena for a young
86
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woman, and set the stage for her unconventional lifestyle and for the decade
of gender-enigmatic self-portraits that followed.»88
Cahuns oversettelse av de offentlige rettsprotokollene til en i utgangspunktet
latterliggjort rettergang føyer seg i stor grad inn i den generelle harselasen.89 Den
representerte derfor i liten grad som journalistikk, slik jeg ser det, en «extraordinary bold»
inntreden på en offentlig arena.
Trolig fattet Cahun interesse for denne saken på bakgrunn av at hun var godt orientert
i engelsk kultur og åndsliv, særlig med henblikk på at Oscar Wildes ublide skjebne. Foruten at
forfatterens «fall from grace» i hjemlandet kan settes i direkte sammenheng med et
«selvpålagt» asyl i Paris og en tragisk død, var Wilde en venn og kollega av Cahuns onkel,
den kjente symbolisten og forfatteren Marcel Schwob (1867- 1905). Marcel Schwob døde da
Cahun bare var elleve år, likevel ble han: «[…] en viktig figur og et litterært forbilde i hennes
kunstneriske virke […]».90
Cahun flyttet til Paris tidlig på 20-tallet. Hun kan i det minste betraktes som et perifert
medlem om hun ikke tatt opp i de litterære sirklene som frekventerte bokhandelen «La
Maison des Amis des Livres». Denne viktige bokhandelen og møteplassen ble drevet av
forlegger og talentspeider Adrienne Monnier (1892-1955), som Solomon-Godeau mener
påvirket Cahun ettersom også hun trolig ble:

« […] abetted and sustained by the existence of the remarkable lesbian
subculture in Paris of the 1920’s, with some of whose most notable
members – for example, Adrienne Monnier – she had close friendships.»91
En annen viktig person i denne kretsen var Monniers kjæreste, den amerikanske
forfatteren og forleggeren Sylvia Beach (1887-1962). Cahun stiftet bekjentskap med henne
noen år før hun utga James Joyces Ulysses, og portrettet hun i 1919 tok av Beach er et av de
relativt få portrettene Cahun tok av sin omgangskrets.92
Cahun hadde trolig ingen økonomiske bekymringer, men hvorvidt hun hadde noen
form for fast inntektsbringene arbeid er ikke brakt på det rene. I 1929 stod hun for en fransk
oversettelse av en av de populærvitenskapelige medisinske bøkene til Havelock Ellis om
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kvinnens kroppslige og mentale helse. Denne signerte hun med sitt fødenavn. Pseudonymet,
som i vår tid er blitt til et navnebytte, var kanskje mest i bruk når hun publiserte sine egne
tekster. Hun signerer med Claude Cahun da hun i 1925 deltok i en enquête som kom på trykk
i «L’Amitie», som var et magasin med homoseksuelle som målgruppe. Cahuns bidrag var:

«My opinion about homosexuality and homosexuals is exactly the same as
my opinion on heterosexuality and heterosexuals. All depends on
individuals and circumstances. I claim general freedom of behavior.»93
Fra Cahuns hånd finnes et maskinskrevet manus som var under redigering i tre år frem
til 1919 og er på over 90 sider. Manusets tittel er «Les Jeux Uraniens» og siden termen
Uranier er en betegnelse for homoseksuell legning, antydes et innhold og en tematikk som
Cahun flere steder berørte i sine arbeider.
Cahun publiserte i 1930 en bok som hun selv finansierte utgivelsen av. Aveux Non
Avenues, bokens tittel, betyr noe sånt som Ugyldige eller Ikke-avgitte Bekjennelser. Teksten
har selvbiografiske trekk, men den er springende i formen og har verken enhetlig narrasjon
eller form, men virker som en løs sammensetning av fiksjon og fakta. Boken er i vår tid, i
anledning utgivelsen av en antologi med samtlige av Cahuns tekster, vurdert av en kritiker
som «ambisiøs og kryptisk». I henhold til anmeldelsen forklarer også bokens form den
samtidige «stillheten fra kritikere».94
I følge Katy Kline er Cahuns bok: «book-length personal narrative […] a compendium
of reveries, aphorism, and enigmatic intimacies […]».95 Teksten kan sees i lys av
forfatterskapet til Henri Michaux (1899-1984), som var Cahuns nære venn, og den
innflytelsen dette kan ha hatt på hennes arbeid. Hans verk beskrives som både «flyktig og lite
imøtekommende, en blanding av virkelige og fiktive reiseskildringer, inklusive indre
reiser».96 James Joyces gjennombruddsroman kan også være en sammenligning. Men boken
til Cahun inneholder ti fotomontasjer som består av elementer fra Cahuns selvportretter. Det
er Suzanne Malherbe som «etter forfatterens anvisninger» har laget de gjennomarbeidede
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montasjene, og de er et helt tydelig eksempel på at de to også samarbeidet om billedkunst.
Fotomontasjene som er signert Moore kontrasterer, i følge Kline teksten, fordi bildene: «[…]
provide visual counterpoints to the erratic, confused, and confusing rhythm of the text that so
convincingly communicates the incoherence of reality. […]»97 Klines tolkning virker som en
velvillig lesning av teksten til Cahun som nok mer enn å kommunisere inkoherens, selv
lider under det.
Andre kunsthistorikere har i tilknytning til fotomontasjene også ansett den
fragmenterte kvaliteten som et delmål og et virkemiddel for å oppnå andre kvaliteter. I 1992
skrev to amerikanske kunsthistorikere om montasjene og her ses Cahuns valg av denne
teknikken i direkte i relasjon til surrealistisk billedpraksis i tilknytning til underbevisstheten:

«[…] Doubtless not the least of the attractions of photomontage for her was
its disruption of the putative naturalism of the photographic image. In this
respect, the technique of photomontage is fully consistent with the stated
goals of surrealism in general: the denaturalization of vision, an
uncompromisingly anti-realist bias, and, most programmatically, access to
unconscious processes through the operations of chance and the
aleatory._[…]»98
Denne sammenstillingen av idéer og idealer fra surrealistisk tankegods med Cahun/
Moores fotomontasjer som fremføres i 1992 synes forhastet. Den fordrer indirekte en relasjon
til Bretons automatismebegrep, som var en form for billedfremstilling hvor underbevissthet
og tilfeldighet var viktige del av prosessen fremfor det ferdige bildet. En slik tilknytning til
surrealistisk praksis påvises ikke.
Den inkoherens som Kline beskriver i verket, tekst og bilde som et hele, kan være
arbeidet frem «automatisk», etter «unconscious processes» og er dermed fremkommet etter
surrealistiske prinsipper eller metoder. Men arbeidene kan like gjerne være resultat av så vel
logisk refleksjon og en analytisk fremgangsmåte, med vekt på for eksempel estetikk.
Montasjene til Cahun var et resultat av et samarbeid mellom to individer ettersom montasjene
ble «komponert av Moore etter forfatterens anvisninger».99 Her hentyder utøverne selv en
arbeidsform som i liten grad borger for en slik tilfeldig prosess som surrealistene forfektet.
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Surrealistforbindelser
Mest sannsynlig daterer Cahuns møte med surrealistene seg til 1932, da hun og
Suzanne Malherbe ble medlemmer i en kommunistisk organisasjon for kunstnere og arbeidere
som hadde det lite fengende navnet Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires
(A.E.A.R.). Cahun engasjeres som pamflettist, eller forfatter av politiske manifest som sendes
ut fra A.E.A.R., som hadde en egen komité for litteraturteori og -ideologi.
Hun oppgir på dette tidspunktet å publisere for tidsskrifter som Mercure de France og
ved inngangen til 30-tallet later i tillegg produksjonen av selvportrettene å avta.
Frafallet i hennes journalistiske engasjement er bemerkelsesverdig siden Cahuns
posisjon som skribent hadde vært etablert på konfliktgrunn. Riktignok gjentar ikke rekken av
artikler som fulgte utover 1920-tallet de første tekstenes eksempel av å være politiske
våpendragere. Genren ble mer skjønnlitterært orientert selv om Mercure de France var blitt
hennes mest brukte forum. Rollen som politisk kommentator som begynte i farens avis kom
til en ende i Paris ti år senere.
Bakgrunnen for at Cahun gikk til det skritt å tegne et medlemskap i A.E.A.R i 1932
kan ha sammenheng med effekten av det økonomiske krakket som først da virket inn på
fransk økonomi med full tyngde. Den globale nedgangstiden etter krakket i USA tre år
tidligere la grunnlag for den radikale venstresidens ideologi og sterke kritikk av kapitalismen.
I Frankrike styrket kommunistene sin posisjon og vervet medlemmer til organisasjoner som
A.E.A.R, som hadde offisielle og mindre offisielle bånd til Sovjetstaten.100
Disse linjene fra partiet i Moskva til kunstnerorganisasjonen medførte ganske fort
konflikt for surrealistenes del. Den foranlediget deres brudd med A.E.A.R, i form av en
kollektiv utmeldelse. Cahun og Malherbe gikk ut av organisasjonen samtidig og sluttet seg til
surrealistenes rekker.
Surrealistenes tilknytning til det franske kommunistpartiet bestod, men bruddet med
den Sovjetstyrte organisasjonen førte til en viss uro innad i surrealistenes rekker. I denne
anledningen kom Cahun til å posisjonere seg som en samlende røst. Hun høstet anerkjennelse
fra blant andre André Breton for en pamflett hun i 1934 forfattet i anledning bruddet med
A.E.A.R. der hun analyserte alvoret i konflikten og forsvarte den frie poesien. Pamfletten
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hennes, Les Paris sont Ouverts, var et oppgjør med den stalinistiske utviklingen som forfektet
kunsten som et instrumentelt redskap til Sovjetstatens fremme og et statlig anliggende dikterte
av sosialrealismen.
Cahun stilte ut arbeider kun ved én anledning og da viste hun verken fotografier eller
fotomontasjer. Isteden benyttet hun deltagelsen på utstilling sammen med surrealistene i 1936
til å stille ut objekter og skulptur.101 Deler av utstillingen ble vist i London og Cahun fulgte
med til England i følget til Breton og andre kjente surrealister, men det later likevel ikke til at
skulpturen hennes ble vist her. Det borger for at hun fortsatt i 1936 hadde en noe uklar
posisjon i surrealistenes selskap. Bilder fra turen utgjør noen av de få dokumentene som viser
Cahun som en historisk person.
Etter at Cahun ble tilknyttet surrealistene, offentliggjorde hun fotografiene sine ved en
anledning, som illustrasjoner i en barnebok.102 Disse illustrasjonene viser: «photography of
strange hybrid objects and elaborate scenarios in which she herself no longer figures even by
implication.»103 Fotografiene som publiseres i 1937 har ingen relasjon til selvportrettene,
motivene i bildene ligger nærmere opp til det tredimensjonale arbeidet Cahun viste på
surrealistenes objektutstilling i 1936.
Det virker av valgene om hvilke arbeider hun utførte og publiserte som kunstner, at
tilknytningen til surrealistene påvirket Cahuns virke. Surrealistarbeidene viser nye elementer,
mens selvportrettene på sin side verken inkluderes eller berøres av deltagelsen. Surrealismen
har blitt karakterisert som en bevegelse som ga minimalt med rom for kvinner, eller
homoseksuelle. Man kan muligens betrakte fraværet av hennes selvportrett på denne arenaen i
lys av dette. Samtidig er det sannsynlig at Cahun ved ikke å innlemme selvportrettene i denne
sfæren og fortsette med dem på selvstendig basis, unndro dem en sensur fra eventuelle
sanksjonsvillige kolleger. Hvordan man bør vektlegge dette, hersker det uenighet om.
Solomon-Godeau omtaler et av surrealistenes publikasjonsorganer, La Révolution
surréaliste, som ved en anledning publiserte en enquête: «[…] in which the core group of
[male] surrealists natter away on sexuality and eroticism, and in which Breton imperiously
rejects [male] homosexuality. Female homosexuality is (unsurprisingly) not mentioned
(sic)_[…]». 104
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Homofobien som surrealismen tilskrives kommer tydelig til uttrykk gjennom
manifestet, så i teorien kan denne karakteristikken stemme. Hva angår det virkelige liv er
synes bildet mer nyansert. En av de sentrale surrealistene, som også Cahun frekventerte noen
få år frem til han tok sitt eget liv, var forfatteren René Crevel (1900-1935). Crevel, som var
relativt åpen om sin homoseksualitet, figurerer likevel på mange av surrealistenes
gruppeportretter. Hans sentrale posisjon og rolle innad i bevegelsen tyder på man bedrev en
«skjønnsom diskriminering». Virkeligheten synes her å være en annen enn den offisielle
politikken som surrealist«partiet» stod for mer eller mindre offisielt.
Kunsthistorikeren Laure Monahan mener at den generelle utviklingen og konteksten
på 1930-tallets begynnelse virket inn på Cahuns selvportretter:

«If lesbians were able to come out of the closet at last, this offered an
opportunity further to categorize, study, and control them. The seemingly
permissive culture was quick to reassert control with employment rising, the
birthrate dropping, and war on the horizon; by the early 1930’s, the period
of cultural flexibility seemed to be coming to a close, and Cahun herself
produced far fewer of her enigmatic self-portraits, turning to the production
of objects instead.»105
Konteksten Monahan tegner av det franske samfunn er et dystert bilde som hun også
mener kaster skygger over Cahuns frihet, liv og virke. Slik tolkes bildene inn i en kontekst, og
det virker sannsynlig at det er en sammenheng her. Jeg tror likevel ikke den er så direkte som
Monahans tekst kan gi inntrykk av.
Som jeg har påpekt var Cahuns «økonomiske polstring» relativt tykk. Selvportrettene
ble dessuten aldri offentliggjort og representerte dermed heller ikke et felt som kan ha vært
gjenstand for noen form for represalier. Den generelle samfunnssituasjonen som Monahan så
fint tegner den, påvirket bildet av kvinnen på et likeså generelt plan. Tidens mer restriktive
holdning ga særlig utslag i blant annet motemagasiner og blader hvor man skapte (og
forkynte) den moderne kvinnens roller i form av motefotografi og portretter. Det kan være
interessant å se bildene som en forlengelse og reaksjon også på hennes og Malherbes tidligere
journalistiske aktiviteter i farens avis. Derigjennom griper utviklingen indirekte kanskje også
inn i Cahuns private billedproduksjon.
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I've been looking so long at these pictures of
you that I almost believe that they're real I've
been living so long with my pictures of you that
I almost believe that the pictures are all I can
Feel
Robert Smith (1959-)
Pictures of you, Disintegration
The Cure, (LP) Polygram 1989

Selvportrettene.

De første selvportrettene.
Det eldste selvportrett som er bevart etter Cahun blir i katalogen datert til å være fra
omkring 1912 (fig. 1). Denne dateringen gjelder antagelig både for negativet og for kopien,
som oppgis å være 18 x 13,7 cm. Fotografiet kan derfor ansees som relativt stort for sin tid.
Motivet viser et kvinne- eller jenteansikt, alderen er vanskelig å anslå, men huden er
glatt og hvit. Hun er avbildet frontalt fra brystet og opp. Det er et nærbilde og figuren
dominerer fra forgrunnen til toppen av bildet. Hvis ikke det er tatt tett på, så er det gjort et
utsnitt som setter ansiktet i fokus. Den portretterte stirrer med åpne øyne og blikket som er
fast imøtegår en betrakters blikk eller stirrer rett inn i kameraet fremfor henne.
Bildet er tatt på høyde med øynene, og vinkelen rett på, gir den portretterte en
«jevnbyrdig» posisjon på nivå med betrakter. Komposisjonen minner om utsnittet i et
passfoto, eller et bilde som identifiserer noen. Størrelsen er likevel langt større enn et standard
pass- eller identifikasjonsfotografi. Hvem er denne portretterte unge kvinnen?
Det er vanskelig å skjelne detaljene i rekvisittene hun er omgitt av eller kledd i, og den
hvite huden og den bare halsen står frem i kontrast mot mørket som slutter seg omkring fjeset.
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Det mest fremtredende i påkledningen er et rundt smykke som er plassert midt i pannen.
Brosjen gjengir et metallisk skinn og den sirkulære formen har et hvit felt i midten med hvite
steiner. Dråpeformede elementer som er festet i underkant av brosjen, henger ned i pannen.
Den midterste dråpen er den største og den markerer et punkt rett over neseroten, det
symmetriske smykket virker med på å understreke ansiktets symmetriske form.
Noen flettede, skinnende tråder som også ligner metall, henger ned på hver side av
halsen. Hodet og det meste av det sorte håret er dekket av noe som ligner en mørk turban. Et
mørkt tekstil dekker skuldrene. Bakgrunnen er nokså mørk og vanskelig å skjelne. Rommet
eller omgivelsene virker underordnet skikkelsen med de stirrende, sorte pupillene.
Ikonografien er i følge kunsthistoriker Abigail Solomon-Godeau enkel å ta til rette
med, hun hevder at portrettet viser hvordan «Cahun stages herself as the virtual double of the
famously beautiful (and widely photographed) courtesan Cléo de Merode.»106
Et fotografi av Cléo de Merode fra 1903 viser at denne likheten består i fysiognomien
som faktisk er svært lik (fig. 2). Begge har symmetriske ansikt, mørkt langt hår og på samme
alder. Den sensuelle kurtisanen Cléo de Merode som er avbildet fra livet og opp, poserer halvt
påkledd, lett koketterende. Når de Merode delvis avdekker seg slik, gir motivet assosiasjoner
til en kvinne i ferd med å kle på eller av seg under morgen- eller aftentoalett, men denne
intime setting fordreies i og med hennes bevissthet om og blikket som rettes mot en betrakter.
Det gir bildet av de Merode et sensuelt eller seksuelt tilsnitt, og en helt annen virkning enn
fotografiet til Cahun.
Cahuns portrett viser en figur som fysisk ligner denne «vakre og hyppig fotograferte
kurtisanen». Cahuns selvportrett kan også sammenlignes i det at den bare halsen fremstår med
relativt taktile kvaliteter. Her gjør det bløte lyset sitt til å fremstille henne med en
ungdommelighet som, i likhet med portrettet av Merode, kan assosieres med et uberørt og
uskyldig individ.
I motsetning til portrettet av Cléo de Merode, hvor den langt mer eksponerte kroppen
bader i et tilslørende, bløtt lys, blir Cahuns figur derimot i positur såvel som i bildets stramme
komposisjon, en langt mindre inntagende skikkelse. Blikket til Cahun inngår overhodet ikke i
en kurtisanes forføreriske lek med sine omgivelser. Cahun har i sin iscenesettelse tatt
rekvisitter som tilhører en kvinne med mer eksotisk eller etnisk tilhørighet.
Cahun fremstår som en kvinnelig skikkelse, godt inntullet, og uten å tilføre noen form
for handling – og ingen tegn på underkastelse, avkledning eller vilje til å eksponere seg. Hun
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er der, foran betrakter, uten ynde og også uten å forsøke å inngå noen relasjon, verken av flørt
eller for den saks skyld, kommunikasjon. Blikket finnes ikke ekspressivt, og mimikken er
«stum». De nærmest sorte pupillene gir, i sammenheng med turbanen på hodet, de tunge
bijouteriene rundt halsen assosiasjoner til en arabisk kvinne. Det forsterkes av den store
metallbrosjen, som minner om et smykke fra Midtøsten eller Nord Afrika. At halspartiet er
avdekket fører tankene til arabisk drakt som kan assosieres med haremet, mot en sigøynerske
eller også en spåkone.
Det virker ikke så meget som om det gjemmer seg en identitet i dette ytre, som bak
det. Stirringen fremstår nesten som ut gjennom et skall, eller gjennom et ytre som er uten
sammenheng med kjernen. Eventuelt er det ingen «kjerne» som vedkommer iscenesettelsen,
for å bli en person må personen uttrykke noe. Denne figuren er helt uten synlige emosjoner.
Andre har betraktet hvordan Cahuns selvportretter omfatter en ytre metamorfose, men
uten at det har noe med hennes identitet å gjøre. Lucy Lippard ser en fremstilling av typer
som skiller seg radikalt fra Cahuns identitet som lesbisk jøde:

«Cahun, as an outsider to the dominant society (a Jew, a lesbian) most
radically revised her self by temporary alterations of her body, opening up
options unavailable in daily life while leaving her identity untouched.»107
Lippards baserer seg ikke direkte på noen analyse av bildene, såfremt hun ikke lar
være å dele denne med leser. Men hun får frem et godt poeng som ofte blir oversett, når hun
skriver at Cahun ikke gjør noe med sin egen identitet i bildene. For en jødisk jente fremtrer
for så vidt en identitet som en arabisk, eventuelt muslimsk kvinne, som et ganske langt steg
unna «seg selv».
Solomon-Godeau antar at to modi er operative i Cahuns iscenesettelser, en slik
mimetisk tilstand som er ytre og en annen der hun i større grad bygger iscenesettelsen på en
deltagende identifikasjon med motivet, som altså ikke må sees som henne selv.

«… there would seem to be two operative in Cahun’s works a dialectical
play between mimetic and identificatory impulses, manifest, on the one
hand, by the perpetual mimetic staging of herself as an "Other", and on the
other hand, by her affirming, in various ways, her affiliation with her uncle,
the symbolist writer Marcel Schwob, with surrealism as a project, with
107
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Malherbe as an alter ego, with her intimate friend Henri Michaux […] and
so forth.»108

I et fotografi som måler hele 18 x 24 cm og som er datert 1915, portretteres en ung
jente (fig. 3). Bildet, som er i liggende format, viser en ung kvinne med en stor, mørk
hårmanke svevende omkring hodet og ansiktet som er symmetrisk og portrettert en face.
Utsnittet er konsentrert omkring hodet og i bildets nedre del går en hvit kant, denne linjen
skiller hodet fra kroppen og isolerer det mot den hvite bakgrunnen. Øynene er åpne og
stirrende, men hun uttrykker ingen emosjoner. Det stirrende blikket er ikke innbydende, men
antyder en aktiv skikkelse som ikke er der for kun å betraktes. Komposisjonen er likeså
symmetrisk og ren som fjeset hennes, men det er ingen rekvisitter som hjelper til å plassere
hvem hun er, hvilken scene motivet inngår i eller noen annen kontekst. Bildets uttrykk er
balansert og spiller på harmoniske klassisistiske strenger.
Solomon-Godeau påpeker Cahuns «affiliation with her uncle, the symbolist writer» og
kan hende åpner det for å betrakte det klassiske portrettet i relasjon til den symbolistiske
billedtradisjonen. I tekstene til Cahun og Malherbe i Phare de la Loire forekommer flere
bilder fra gresk mytologiske skikkelser:

« […] I Moores artikler brukes det rikelig med referanser til gresk mytologi,
her gjelder den yndige fremtoningen til Nausikaa såvel som de mer
urovekkende fremstillingene av Medusa seg gjeldende. […]» 109
Tematikken går igjen som tema i flere av Cahuns tekster midt på 1920-tallet og gir
gode kandidater for mulige figurer som denne iscenesettelsen relaterer til. I dette bildet fra
1915 knytter det «avkappede» hodet motivet an til fremstillinger i Gresk mytologi av tre
kvinnelige monstre fra dødsriket. Søstermonstrene er kjent som de tre Gorgonene, og den
hyppigst avbildede er Medusa, hvis blikk er dødelig. I kunsthistorien fremstilles Medusa med
et stirrende blikk og det avkappede hodet er omgitt av slanger og avbildes ofte frontal.
Cahuns hode er omgitt av hår og til tross for at det ikke lenger er i tilknytning til
kroppen, er det ikke verken noe voldelig eller noe som minner om et monster ved henne.
Medusamotivet er i kunsthistorien heller ikke alltid en entydig fremstilling av et monster.
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Fremstillingen av Medusafiguren tar to retninger gjennom århundrene, for «[…] den
figurative representasjonen av gorgonen Medusa forandres radikalt: hennes monstrøse og
grusomme fjes tar form av et vakkert kvinneansikt preget av tvilrådighet og vånde […].»110
Fjeset som gjengis i fotografiet er vakkert og kvinnelig, men har kanskje ikke Medusas
styrke i blikket. Foruten den kjente gorgonen kan bildet i tilknytning til symbolistisk tradisjon
også relateres til Ofelia, kvinnen som ble avbildet i romantiske motiver av blant annet preraphaelitten John Everet Millais (1829-1896). Det kanskje mest kjente maleriet av henne, som
Millais malte i 1852, gjengir en vakker, langhåret kvinne i et tjern i en grønn skog. Motivet
viser den døde skjønnheten på lit de parade der hun. betagende som den skjønne kunsten selv,
ikke er tilstede i denne verden eller i stand til å se omkring seg. Motivet av Ofelia som
innbydende, men uoppnåelig blir under romantikken (i dobbelt forstand) en gjenganger. Blant
annet brukes dette billedlige motivet i en 1890-tallsroman av Paul Bourget (1852-1935).
Boken skildrer en fallert overklasse, men ikke uten å nærme seg en dannelsesroman som gjør
leser oppmerksom på sosietetens regler og praksiser. Samfunnet som beskrives preges av
dårskap og dekadanse såvel som ynde og edelmot. Fortellingene, som også synes inspirert av
realismen, avdekker en underliggende dyster tone som blir tydeligere mot slutten. Bokens
kvinnelige protagonist, den 21 år gamle Alba Steno, kontemplerer over livet som har tapt sin
mening før hun velger å gjøre slutt på det. Først maner forfatteren frem hennes forestilling
ved å skildre hvordan den fatale gjerningen artet seg for en annen av overklassens falne unge
piker som hadde gått denne veien før frøken Steno. Kroppen etter den døde unge tyske
baronessen var funnet i innsjøen, men der:« […] fløt hun lik Ofelia, uberørt av naturens
krefter, sovende på bølgens krusninger som på sin seng […]»111
Det er som Cahuns portrett avbilder denne sovende yndige piken, men med et borende
blikk fra det hinsidige – som trenger gjennom den ytre skjønnheten, den urørlige overflaten.
Det er likevel ikke et blikk som manifesterer nærværet av den portrettertes identitet.
Skjønnhet og det legemlige synes standhaftig og mer betydningsfullt enn den indre
virkeligheten og den sjel som uttrykker seg gjennom sjelens speil, øynene. Cahuns Ofelia har
stått opp igjen fra de døde, stirrende bergtatt, lik et Medusahode, mot enhver betrakter som
nærmer seg hennes distinkte ansikt.
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Selviscenesettelsene så langt viser kvinnelige figurer med det til felles at de gjennom
sitt utseende får makt i form av skjønnhet og utstråling. De tar som subjekter en relativt
offensiv posisjon, møter verden med et fast blikk, men de har primært kraft til å påvirke sine
omgivelser i kraft av sin visuelle fremtoning. De er statiske og sammen med den stramme
formale utformingen av bildene, viser dette seg som et motiv som rommer uttrykk fra såvel
romantisk kunst, mytologisk referanser og modernitetens klassisisme.
Et motiv fra 1917 gjengir ingen av de karakteristiske symmetriske trekkene som
preger Cahuns fysiognomi i de første bildene. Håret er klippet av, og istedenfor elastisk, sunn
hud og et gnistrende blikk fremstår hun som mager og uflidd der hun poserer stående i
halvfigur (fig. 4). Fotografiet, et høydebilde, måler bare 10,5 x 8 og er tatt i vinkel nedenfra.
Dette gir inntrykk av at hun står litt over betrakter.
Hun er kledd i en enkel, sort topp med bare skuldre og armer. Stoffet avtegner
fysikken, en vag kontur av bryster på en mager, hengslet kropp. Det ligner likevel ikke, i alle
fall ikke entydig, en jente. Hun er helt barbert og på hodet bærer hun noe som ligner en flettet
krans. Hun lener seg inntil et tekstil som er nærmest skjødesløst drapert rett bak henne. Den
grafiske effekten av bregnebladene som danner et kaotisk mønster i stoffet, får gjenklang i
den kransen av botaniske, visne vekster som henger ned i pannen hennes.
Hva disse rekvisittene sier om situasjon eller person finner ikke sin forklaring i bildet.
Opphenget kan neppe være estetisk motivert. Den hengslete fremtoningen med den uflidde
påkledningen som er barbert på hodet, vitner heller ikke om estetiske hensikter.
I en viss forstand taler motivet av visne vekster i kransen og i bakteppet, som henger i
laser i det ene hjørnet, om forfall og kanskje død, og motivet kan sees på bakgrunn av
krigstiden. Cahun står frem som en som har tapt ungdommens glans, hun virker uten energi
og vilje. Posituren kan tolkes som et uttrykk for uvilje, som om hun bare motvillig poserer og
lar seg avfotografere. Det forutsetter tilstedeværelsen av en fotograf, noe som i
utgangspunktet ikke kan utelukkes selv om dette er et såkalt selvportrett.
Blikket til Cahun søker ikke utover og møter ikke en eventuell betrakter som i andre
bilder av henne. Det bidrar til at bildet i enda mindre grad synes å kommunisere, som det er et
mer lukket og privat anliggende. Betrakter blir til en kikker som ikke inviteres til deltagelse,
og som derfor i mindre grad får anledning til å medvirke. Samtidig uttrykker Cahun selv
manglende medvirkning. Hun poserer motvillig under kommando eller press, og betrakters
rolle og posisjon oppleves både å være delaktig i hennes ubehag samtidig som den vinkles
som årsaken til dette ubehaget.
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Rollen Cahun har som overflatisk modell blir på ny tydelig i et portrett fra 1920. Dette
fotografiet er av høyere teknisk kvalitet i form av en mer avansert og nesten profesjonell
lyssetting i tillegg til å være en retusjert kopi som måler 23,5 x 18 cm. Kopien er både stor og
virker påkostet (fig. 5). Cahun poserer sittende i profil. Hun er kortklipt på håret, noe som
sammen med antrekket skaper en fremtoning som langt på vei ligner et portrett av hennes
egen far, aviseieren Maurice Schwob (fig. 6). Selvportrettet hennes kan oppfattes som en
parafrase på portrettfotografiet hans. Fotografiet av faren viser han i profil med armene over
brystet i komfortabelt dress i kordfløyel. Han er avbildet som en betydningsfull mann, lyssatt
på en måte som uttrykker hans åndfullhet. Han reflekterer dessuten borgerskapet og det gode
liv med en dertil nobel mine. Schwobs uttrykk synes dessuten mildt og menneskelig og han
fremtrer som en godlynt, aldrende mann med sans for den lyse siden av livet.
Cahun sitter likeledes med rak rygg og armene foldet over brystet. Hun er også lyssatt
fra to sider, som til sammen skaper et bløtt lys som kan se ut som studiobelysning. Profilen
hennes trer frem mot den mørke, jevne bakgrunnen som er gradert fra lys til mørke.
Bakgrunnen er diskré og effektiv, og det virker som kopien er laget og retusjert av en
yrkesfotograf.
Vinkelen bildet er tatt i er på høyde med skulderen. Hun betraktes i vinkel svakt
nedenifra. Lyset som markerer profilen fremhever Cahuns karakteristiske nese. Lyset tegner
tydelig opp stripene i bekledningen som er i kordfløyel, hun synes korrekt antrukket i samme
jakke som faren bruker i sitt portrett. Utsnittet i portrettet av Cahun er mindre, og beskjærer
armen omtrent rett over albuen. Cahuns poserer annerledes enn faren ved at hånden som
fremheves av lyset, ligger over armen. Den blir en detalj som forstyrrer illusjonen eller
metamorfosen. Det ikke bare avviker fra farens portrett, det skaper også en merkelig effekt
fordi hånden så tydelig er vever og feminin, mens Cahun ligner en gutt i antrekk og frisyre.
Å gjengi hender er en klassisk disiplin i billedkunsten. En hånd kan òg sees som et
uttrykk for en persons identiteten og karakter, en kroppsdel som reflekterer hele
personligheten. Hånden fungerer også som attributt for kjønn, siden menns og kvinners
hender ofte kan være like forskjellige som fysikken forøvrig.
Et portrettfotografi av den amerikanske kunstneren Andy Warhol (1928-1987) som
ung student viser en villig posør for kameraet hvor hendene synes å inngå som viktige i
relasjon til hans eget selvbilde/-fremstilling (fig. 7). Det er som om de vises frem for
betrakter, skjøvet i forgrunnen som en viktig del av portrettets karakter.
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Warhol tydeliggjorde noen år senere denne bevisstheten om hendenes betydning i sin
alminnelighet for identiteten. I begynnelsen av 1980-årene kommenterte han denne
konnotasjonen til hånden i en selviscenesettelse hvor han var sminket som kvinne (fig. 8).
Motivet vektlegger likevel hendene, og de fremstår som mannshender. De sterke, lange
fingrene virker mot iscenesettelsen av den kvinnelige identiteten. Identitetskonflikten bidrar
til å gjøre den smale figuren som poserer i lett kontrapost til en freak. Symbiosen (av mann,
kvinne, skolegutt) gir et nytt kreatur med en udefinert identitet. Det er som totalen av en
kjernefamilie er portrettert i samme person. Warhols iscenesettelse blir et bilde av Warhol
siden hendene er hans egne, urørte og naturlige, men også karakteristiske i sin brede,
mannlige form.
Bildet står som en kommentar til de bildene av Rrose Sélavy, Marcel Duchamps alter
ego, som Man Ray tok i 1921-24 (fig. 9). Denne portrettserien av Rrose ble tatt i to omganger,
først med og siden uten Duchamps egne hender. I den senere versjonen er kunstnerens hender
byttet ut til fordel for hendene til en kvinnelig modell. Her blir de vevre og feminine hender
som holdes opp i forgrunnen en overbevisende feminin del av Duchamps alter ego.112
I forhold til Warhol oppnår ikke Cahun en like stor grad av usikkerhet med å plassere
sin hånd i forgrunnen, men på samme måte som hånden griper om armen, griper den på et
forsiktig vis også inn i de forestillinger motivet uttrykker. Cahuns iscenesettelse er ikke
effektfull på samme som Warhols bilder, men også her kan man registrere den samme
tvetydigheten, selv om den kan virke mer tilfeldig enn tilsiktet.
Det stirrende, blikket sees igjen i et annet motiv fra 1920. Her fremstiller Cahun seg
som mann (fig. 10). Påkledningen i side bukser og hvit jakke med høy krage, rekvisitter som
reflekterer en sjømann og en stor, hvit matroshatt er trukket halvveis ned over og dekker til
ørene. Fotstillingen er bredbeint som en matros på dekk. Hendene er stukket i bukselommene,
men «matrosen» har lyse sokker og tøfler på føttene – en detalj som bryter med de øvrige
virkemidlene. Med dette momentet av huslig fottøy på et stuegulv i rolig leie blir ikke
illusjonen om skipsdekket riktig så overbevisende. Her er det likevel ikke lett å se det som
mer enn en tilfeldighet. Bakgrunnen består av sorte, transparente tøystykker som henger ned
fra veggen, men utsnittet i bildet gjør at også selve opphenget synes. Fotografiet later ikke til
å ha fått en endelig beskjæring, og det er kanskje ikke en fullført versjon. Målene er bare 8,9 x
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6 cm, og dette gjør at bildet ikke later til å være gitt den samme grad av betydning som
motivene som er påkostet med større kopier av mindre utsnitt.
Et annet lite fotografi fra samme året viser enda et gutteantrekk som gjør nytten som
forkledning (fig. 11). Her gjengis en helfigur fra knærne, stående opp mot en ensartet,
bakgrunn. Her er Cahun kledd i mørk dress, med et hvitt tørkle i halsen og hvitt lommetørkle i
brystlommen på dressjakken. Hun er bar på hodet og er glattraket. Ørene er utstående, blikket
stirrende og det imøtegår en betrakter, men uttrykker ingen emosjonell tilstand. Den ene
hånden ligger knyttet mot låret, mens høyre hånd er plassert på hoften mens en sigarett uten
fyr balanseres mellom fingrene.
Det er ingenting i bildet som viser til hvilken setting eller hvor figuren som denne
«verdensvante unge gutten» eller «matrosen» faktisk befinner seg. Det er heller ingen
referanse til at det faktisk er Cahun som står modell, en ung kvinne på 26 år. Det eneste som
kan gi figuren en tilknytning til Cahun selv, er de utstående ørene som synes godt i vinkel rett
forfra. De fremstår nå når håret som tidligere dekket dem er barbert vekk, som ganske
karakteristiske. Barberingen og poseringen en face gjør at Cahun fremhever et karakteristisk
trekk ved seg selv som hun ellers har dekket til.
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Symbolikk, snapshots og dokumentasjon.
Et motiv fra 1925 viser Cahuns hode under en glassklokke stående på en sokkel. Det
finnes flere fotografier av motivet, i omtrent samme utsnitt og størrelse (katalognr. 20-22).
Bildene er ikke store (10 x 7.5 cm) og gjengir bare klokken og hodet, utsnittet er tett på.
Glassklokken står tydelig frem som gjenstand, en ren form mot en jevn, mørk bakgrunn som
er gjengitt uten stor dybde. Glassklokken kan tilhøre den trygge, borgerlige hjemmesfæren,
som en oppbevaringsmonter for pyntegjenstander som tørkede blomster eller andre ikkeanimerte ting. En lyskilde reflekteres og tegner symmetriske mønstre over glasset og ansiktet
som er plassert under klokken. Fjeset sees en face, med malt munn og smale øyenbryn som er
streket opp i høye buer. Over de mørke øynene er håret gredd i midtskill, vekk fra den høye
pannen. Oppsynet er ikke uttrykksfullt, men blikket stirrer relativt innstendig mot betrakter i
alle så nær som ett av bildene.
Et bilde skiller seg fra serien fordi hun her gjengir mer av fysikken i form av skuldrene
og overkroppen som bærer klokken (fig. 12). Klokken later her til å være tredd ned over
hodet. Blikket er rettet mot betrakter, men synes å søke til venstre. Uttrykket kan virke
oppskremt eller forskrekket. Bakgrunnen ligger i sorte mørket, men øverste halvdelen av et
ansikt skimtes oppe i venstre hjørne. Et svakt lys avslører det og dermed også en ukjent dybde
i bakgrunnen.
Cahun med armene i et forsiktig favntak rundt seg selv, sitter i bildets forgrunn. I
halsen bærer hun en stjerne som dekker øvre del av brystet. Stjernen er festet til halsen med
en stram snor og i tillegg dyttet innunder det klesplagget hun bærer. Festeanordningen virker
nærmest som den kan strupe henne og kan derfor vanskelig forstås som et smykke eller et
dekorativt element. Davidsstjernen er hvit og sort. Stjernen kan sees som forankring i en
jødisk bakgrunn, og i tilknytning til pseudonymet.
Det kan virke som denne stjernen befester Cahuns jødiske identitet, samtidig som dette
vedhenget om halsen også representerer noe problematisk. Ansiktet som titter frem fra mørket
i bakgrunnen, som hun ikke kan se, kan være et symbol for flere ting. Betydningen kan blant
annet, ut fra den historiske konteksten rundt 1925, leses som den politiske trusselen som
antisemittismen allerede da representerte. Hodet som skimtes i bakgrunnen er ikke entydig og
kan forstås mindre truende: sett som en som selv ikke er bærer av noen glassklokke, kan
kvinnen i bakgrunnen potensielt frigjøre Cahuns fra sin. Å tillegge denne delen av motivet en
slik symbolsk forklaring virker likevel forsert. Det vil ikke være i tråd med motivets statiske
karakter å tillegge det noen handling. Selv om hodet titter frem som over et sceneteppe og
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dermed indikerer en oppsetning av en forestilling uttrykker ingen av figurene noe som
motsvarer emosjonelle dimensjoner og bevegelighet. Å tilskrive figuren i bakgrunnen noen
intervenerende kraft i forhold til motivet i bildets forgrunn, blir derfor spekulativt. Her sees
ikke mer enn en nysgjerrig bivåner, en titter som betrakter motivet på linje med betrakter av
fotografiet. Det gir i og for seg – på begge sider av motivet – et spørsmål om det legges noe
grunnlag for å bevege omverdenen.
Iblant Cahuns selvportretter finnes også motiv av eksotiske figurer som en Buddhafigur drapert i silkelignende stoffer (fig. 13), men uten noen religiøs betoning. Bildet i
høydeformat er ganske lite, 10,5 x 8 cm. Kroppen er i lotusstilling og inntullet i en kappe i
mykt, glinsende stoff. Tunge perlekjeder om halsen og en heklet lue som er trukket ned over
ørene gir henne, sammen med et smykke midt i pannen og fyldig sminke rundt øynene, et
orientalsk preg. Ansiktet synes å være helt dekket av et lag glinsende sminke og munnen er
malt. Blikket er rettet mot betrakter, men det er fjernt og uttrykksløst, som om scenen avbilder
en bønnestund.
Figuren sitter på et pledd som er strukket opp og festet bakenfor henne. Det gir en
ensartet, rolig bakgrunn og fremhever den balanserte fremtoningen av en Buddha-figur. Det
finnes flere motiver av samme scenen, og flere bilder av samme motivet. Bildene avviker i
liten grad fra hverandre, utover plasseringen av hendene – et enkelt, men virkningsfullt
moment.
Hun holder hendene i en formasjon foran skrittet slik at de danner en trakt. Denne
gesten virker sammen med de blottlagte leggene, ganske «vovet» og gir en vag dreining av
motivet som likevel ikke oppnår å skape en direkte seksuell konnotasjon. Kameravinkelen er
så lav at en betrakters blikk er i samme høyde som hendene, og man ser opp på ansiktet.
Blikket her er dessuten mer direkte og stirrende, fokusert fremover mot betrakter, og dermed
blir dette en skikkelse som mer enn guddommelighet uttrykker menneskelighet. Gesten kan
derfor sammen med blikket, synes som en slags henvendelse til omverden. Det er vanskelig å
si om den kan fungere som en invitt eller om det bent ut er en provokasjon. Sittestillingen
vitner om meditasjon og åndelig ro, men gesten som hun gjør med hendene, bidrar til at
figuren nærmest får en obskøn karakter, men i vår tid virker det ikke provoserende, men er en
tilforlatelig gest i sammenhengen.
Konteksten vektlegges i en annen variant av motivet som viser et større utsnitt. Bildet
fremviser en interiørarkitektonisk sammenheng der Cahun sitter (som Buddha) høyt plassert
oppe på en vegg (fig. 14). Et tredje bilde fra scenen viser at veggen under henne er dekorert
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med et stilisert bilde av et tre i en japansk tegnestil og en grafisk strek som trolig er Malherbes
verk. Cahun sitter inne i en høy og smal nisje (fig. 15). I buen bak henne er det et rundt vindu
som skaper en glorie omkring hodet hennes, men Cahuns figur utgjør her en mindre
dominerende del av motivet.
Et bilde som fremstår som relativt overraskende blant Cahuns selvportretter, er ett fra
1927 hvor hun simpelthen poserer med en katt (fig. 16). Høydeformatet og utsnittet er typisk
for et portrett, og fotografiet måler 18 x 14 cm.
Motivet har noe umiddelbart over seg som hennes øvrige selvportrett sjelden
fremviser. Motivet er ganske enkelt av henne selv og katten, som hviler på sin vertinnes
skulder. Utsnittet viser henne i brysthøyde og figuren fyller hele billedrommet. Lyset som
faller inn fra venstre side er skarpt og gir sterke kontraster mellom lys og skygge.
Skyggepartiene er nesten helt sorte, som bakgrunnen og halve ansiktet til Cahun og deler av
kattens hode. Cahuns sorte hår er gredd bakover, pannen er hvit som resten av ansiktet som
ligger i høylys, mens skyggepartiene gjengis helt sorte. Høyre øye treffes av lyset og en sort
pupill på mandelformet hvit grunn, gjengir et tydelig, stirrer blikk – i høyde med betrakter.
Den bare armen og brystet er gjengitt som hvite felt, uten detaljer. Man kan likevel under
armen skimte delen av et plagg og hendene som er knyttet og holdt opp fremfor brystet.
Hendene holder bena på katten i et fast grep, og kattens hode ligger over hennes skulder. I den
andre hånden kan man anta en hale eller kanskje bakbena på dyret.
Katten «poserer» en face og man ser den rett inn i øyet på den, også kattens øye ligger
«badet i lys». Pupillen er bare en tynn strek, og det virker som den stirrer på betrakter eller har
blikket festet på noe fremfor seg. Katter er vanligvis vonde å dressere og iscenesettelsen
virker mindre regissert og motivet mindre statisk.
Det nærmest olme øyet som katten setter i betrakter og den strittende pelsen på
ryggen, gir den ikke et fredsælt uttrykk, slik som Cahuns trygge tak og den selvfølgelige
måten som hun bærer den på sin bare skuldre skulle tilsi. Katten er så tett omslynget om
halsen hennes at de nesten ser ut som å henge fysisk sammen. Motivet av de to fyller det
meste av billedrommet og begge har en grafisk markant slagskygge på sin venstre side.
Blikkene fremstår som to enøyde, og gir til sammen et sett øyne og ett felles, granskende
blikk. Denne nærheten, sammen med de parallelle blikkene, gir nærmest et bilde av en
tohodet skapning, som om dette er ett vesen.
Som symbol i billedkunstsammenheng kan en katt representere onde krefter, eller de
symboliserer også kvinnelige egenskaper som noe negativt ladet. Selvstendighet og
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årvåkenhet er andre egenskaper knyttet til dette dyrets symbolske mening. Kanskje kan en slik
tolkning som setter motivet i en kunsthistorisk sammenheng, gå for langt og dermed utelate
bildets mer private karakter. Dette er et bilde som mer enn andre viser en umiddelbar scene,
hvor Cahun opptrer uten maske og uten å spille noen annen rolle, enn eventuelt seg selv. Hun
later til å være svært fortrolig med katten og deres underlige måte å posere på sier noe om den
tilliten som er mellom menneske og dyr, eller mellom Cahun og hennes katt.
Fotografienes private bakgrunn blir tydeligere i et slikt motiv som har en kvalitet av et
spennende, privat snapshot.
Dette inntrykket av noe mer umiddelbar åpen nerve av humor finnes også i en serie
bilder hvor Cahun bruker maske og en rekke rekvisitter (katalognummer 26-33). En
hovedrekvisitt er en tettsittende drakt som kan minne om antrekket til en idrettsutøver.
Iscenesettelsen rommer åpenbart ironi, med et eksplisitt humoristisk budskap som er skrevet i
store bokstaver på brystet: «I AM IN TRAINING DON’T KISS ME». Rundt teksten er det
også en munn og et par prikker til øyne.
Den komiske skikkelsen av en muskelbygger har et hvitt halsklede løst knyttet rundt
halsen, ansiktet er hvitmalt og hvert kinn er påmalt et hjerte (fig. 17). Munnen er liten og
rødmalt, og de utstående ørene holder håret, som er dandert med en sirlig og markert
midtskill, på plass. Vektløfterstangen er likevel den mest dominerende av rekvisittene.
Inskripsjonen som står på den ene kulen («Totor & Popolo»), kommer riktignok kun frem i et
av motivene. Teksten står på den ene av kulene, og siden den kun er lesbar i et av bildene er
det kanskje ikke en viktig del av motivet eller et sentralt moment i iscenesettelsen.
Motivet påkaller smilet og inviterer til en humoristisk betraktning både i form og
innhold. Likevel er ikke motivet frapperende på en humoristisk måte, men har også et dunkelt
aspekt, en aura av alvor. Kan man forstå iscenesettelsen som en påminnelse om ikke å la seg
forlede eller distraheres fra treningen, eller forfattergjerningen i overført betydning? Kan
munnen og advarselen om kysset forstås som arbeidet med å bli en talefør stemme, et asketisk
ideal fra en uforløst forfatter? Skriften som forkynner at det ikke skal kysses dominerer bildet,
og former budskapet. Det er et forbud mot ikke å gjøre eller en påminnelse om ikke å ta i mot
tilnærmelser, unngå berøring – på magen, og over å leppene. Munnen og magen er
sammenfallende, og gir et bilde av vektløfteren / forfatterens viktigste organ. Imperativet kan
derfor leses i bokstavelig forstand, så vel som i overført betydning, fordi et kyss her vil
forsegle leppene, og dermed stanse talen og frata vektløfteren styrken til å bære vektene.
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Forfatterens kyss kan også sees som en kilde til romanens liv, og bør ikke ødsles med,
lik en romanforfatter formulerer det i 1988: «A great writer has the duty to be able to kiss
because he breathes the word into every man who will become a character.»113
Flere fortolkere av Cahuns iscenesettelser har valt å gi oppmerksomhet til de
metamorfosene Cahun fysisk utsetter seg selv for. Kline manifesterer et tydelig blikk for dette
når hun skildrer «striking anamorphic» evne i Cahuns arbeiders som bidrar til: «extreme
reworking of the human form.»114 Den tolkningen jeg har fremført av vektløfteren som et
bilde på litteratens utestående oppgaver, gjør det unødvendig å kjønnsbestemme de påmalte
prikkene på hver side av brystet, slik som det har vært forsøkt. Solomon-Godeau medgir at
kroppen ofte ikke kommer i betraktning hos Cahun, likevel observerer hun at:

« […] where some small details of the costume allude to the morphological,
such as those that include ”nipples” […], they too are unisex. Altogether,
Cahun’s photographs minimize or efface the body as body, abstracting or
otherwise dematerializing it, even in those in which she wears only a
bathing costume, or possibly nothing.» 115
Solomon-Godeau og andre vektlegger fraværet av kvinnelige bryster og langt hår som
et uttrykk for en deformasjon av den kvinnelige masken. Cahun var en kvinne ergo skal
bildene reflektere hennes kvinnelige fysikk. Det syns jo som kvinnelige kjennetegn ikke står
høyt i kurs i iscenesettelsene hennes, men det kan òg hende anatomien ikke vedkommer
figuren hun representerer i denne fremstillingen.
Stilen og masken Cahun gjør bruk av i bildene som litterat/ sportsutøver kan sees i
sammenheng med hennes aktive deltagelse i teaterverden, som hun engasjerte seg på samme
tid. Teateraktiviteten innebar: «[…] acting and advising on costumes and make-up […]».116
Kun i tre av Cahuns iscenesettelser har man kunnet påvise at hun hadde
teateropptredenene sine som utgangspunkt for å lage selvportrett. Det dreier seg om
rollefigurene hun hadde i oppsetninger av stykkene «Barbe Bleu» og «Banlieu», hvor hun
henholdsvis spilte rollene som Elle (eller konen til Barbe Bleu) og Monsieur, samt en rolle
som djevel i «Le Mystère d’Adam».
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Det påpekes i Solomon-Godeaus artikkel at informasjonen om statusen til disse
teaterbildene er problematiske ettersom det «[…] somewhat complicates the possible readings
of her pictures when we realize that a number of them depict Cahun in the roles she played in
Albert Birot’s theater, Le Plateau. […]»117
Jeg vil snarere si at dette er informasjon som bidrar til at det er enklere å lese disse
bildene i og med at de i større grad må kunne betraktes som dokumentasjon. Ikke dermed sagt
at bildene ikke kan tolkes selvstendig som selvportrett, de skiller seg ikke i nevneverdig grad
fra den øvrige kolleksjonen med selvportretter. Jeg vil derfor behandle disse to motivene som
var de selvportretter. Det medfølger kanskje på den annen side at også selvportrettene kan
betraktes med større åpenhet i forhold til en dokumentasjon av roller eller kunnskap om
kostymer, masker og sminke.
Flere av fotografiene fra teateroppsetningene er dessuten plassert sammen med
selvportrettene i katalogen (katalognummer 54-66).118 Rollefiguren Cahuns spilte i
oppsetningen av «Le Mystère d’Adam», djevelen, har avansert kostyme og sminke (fig. 18).
Cahun er kledd opp i ganske overdådige gevanter, med hatt besatt med steiner, perlekjede,
tynne hansker – og sågar med sølvskimrende vinger i et par av bildene (katalognummer 5455). Sko med en rokokkolignende passform smykker føttene. Det gis tydelige referanser til
teaterverdenen i flere av bildene der Cahun poserer foran noe som sannsynligvis er et
sceneteppe.
Fire bilder viser henne som Elle i «Barbe Bleue» og her er overkroppen snørt inn i en
trang topp, den er bundet sammen på midten av en mørk snor som er trædd som sting i to
alternerende størrelser (fig. 19). Kryssenes formasjon gjentas i en bøyle av en tykk flette som
går rundt hodet. Et fotsidt skjørt bekler bena og er i samme stoff som toppen med lange
ermer. Kostymet er heldekkende og virker teknisk svært komplisert, i likhet med antrekket fra
oppsetningen av «Le Mystère d’Adam». Dette antrekket bevitner foruten store ferdigheter i
søm også om en kompleks sammensatt figur som ikke har noe (entydig) kjønn. Øyensminken
er tung og dramatisk, munnen liten og mørk, og noen markante roser i kinnene vitner om
grundig og habil omgang med sminkeskrinet.
Et nærbilde er inkludert blant selvportrettene hvor Cahun er avbildet i rollen som
Monsieur (fig. 20). Her er det sorte håret gredd helt glatt bakover og et sirlig hårfeste med
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høye, symmetriske viker kroner en høy panne. Ansiktet er sminket som en araber, men
bekledningen er typisk vestlig i hvit skjorte og slips.
Et fellestrekk i bildene av disse tre iscenesatte rollene, er at Cahun i absolutt alle
fotografiene stirrer i kamera. På tross av at serien rommer nærbilder av ansiktet og bilder av
helfigurer, og en rekke ulike utsnitt med mange forskjellige poseringer – såvel som både
manipulerte bilder – så har alle det karakteristiske blikket rettet mot betrakter.
Ansiktsmimikken forteller lite om hvilke emosjonelle krefter som lever i disse figurene.
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Figur 21

Figur 22

Figur 23

Figur 24

Figur 25

Figur 26

Figur 27

Figur 28

Maske eller identitet?
Masken er sentral i et annet motiv hvor fremtoningen av Cahuns fjes i form av et
sjenerøst lag sminke, på ny kan minne om teaterrollene, og sportsmannen/ litteraten. Her
holder hun frem en rund blank gjenstand, men som rekvisitt ikke har noen tydelig misjon. Til
forskjell fra vektløftermotivet hvor humor vagt puster liv i figuren, bærer denne kritthvite
ansiktsmasken et dystert uttrykk som mer tar pusten fra betrakter. Humoren i det forrige
motivet er som vasket vekk sammen med hjertene på kinnene. Figuren i bildet kan synes
ondsinnet eller redd (36-38). Et fotografi som viser hele figuren (fig. 21) domineres av
ansiktet som er dekket av et lag hvit sminke. Sorte konturer fremhever øynene og munnen er
malt i en tilsvarende mørk tone. Det ene øyenbrynet er markert, mens det andre synes bleknet
eller barbert vekk. Denne asymmetrien gir et strengt oppsyn i et ansikt som ellers i liten grad
er uttrykksfullt eller gjengir noen form for mimikk. De utstående ørene står nærmest som
lysende elementer mot bakgrunnen. Det høye hårfestet rammer inn fjeset som en takket,
symmetrisk rand, mens det sorte håret som er gredd bakover går i ett med bakgrunnen. Alt
rom omkring figuren er sort, så også antrekket. Det eneste som avtegnes av motivet foruten
ansiktet er armene, som er dekket med et mørkt pigment, og som holder omkring en blank
kule. Kulen som reflekterer omgivelsene, er plassert sentralt i bildet og i armene som holder
den i et stramt grep. Cahun knuger den ikke direkte inntil seg, men folder armene omkring
den runde formen i et anspent grep. Bildet som reflekteres på den blanke overflaten av kulen
virker likevel ikke som noen viktig del av motivet, og refleksjonen gjengir ikke en kontekst
eller noen gjenstander som er gjenkjennelige, som for eksempel et kamera, eller en fotograf.
Gjenstander som denne kulen kunne også medvirke som kompositorisk trekk sammen
med andre effekter i samtidig fotografi, slik som hos den kvinnelige fotografen Florence
Henri (1895-1982). Hun studerte ved Bauhaus, men arbeidet flere år i Paris. Her tok hun i
1928 et av sine mest kjente selvportrett, som viser et speil med speilbildet hennes samt en
bordplate hvor to små, blanke kuler ligger sentralt i forgrunnen fremfor henne (fig. 22).
Bordplankene i platen forlenges i speilet og strekker seg diagonalt gjennom billedplanet,
mens Henri selv sitter på enden av bordet, utenfor billedrommet og hun gjengis kun indirekte
som refleksjon i speilet. Linjene i komposisjonen forbinder forgrunnen og bordplaten med
refleksjonene i speilet ved en enkel, men effektfull virkning. De to kulene midt på bordflaten
ligger helt inntil speilet og dobles deri, dette fremstår som runde former som bryter linjenes
dominans i komposisjonen og gjør bildet mindre statisk. Det enkle motivet er bygget opp av
former og linjer. Henri tar verken stor plass eller oppmerksomhet i bildet, men sitter lent
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fremover med armene i kors på bordplaten og ser på sitt eget speilbilde eller også tilbake på
betrakter. Det er et nesten kontemplativt motiv, men komposisjonen balanserer formale,
grafiske elementer slik at omgivelsene fremstår som konstante spenninger, virkningen av
komposisjonen står godt til det åpne, nesten forventningsfulle uttrykket hos den portretterte.
I forhold til Henris fotografi har Cahuns selvportrett et mindre harmonisk, nærmest
vilt uttrykk. Det harde blikket hennes dominerer over komposisjonen og kulen som hun
holder i et fast, klaustrofobisk grep, er lite betydningsfull som kompositorisk, estetisk
virkemiddel i seg selv. Det er en dekorativ gjenstand, men får ikke dominere eller ta
oppmerksomheten fra hovedmotivet, den figuren Cahun selv fremstiller.
Cahuns selviscenesettelse minner om et portrett av Cecil Beaton (1904-1980), som
selv var fotograf. Det er lite igjen av såvel mannen som yrkesutøveren i et fotografi hvor han i
1931 personifiserer den kvinnelige posøren som han gjorde til sitt alter ego: Evelyn Glyn (fig.
23). Bildet er tatt i Paris av Georges Hoyningen-Huene (1900-1968) som fra 1926 var
motefotograf for blant annet Vogue.
Evelyn Glyn inntar en fjong, «svunget» positur, som er så svai i ryggen at den neppe
kan være komfortabel. Fotografiet av henne uttrykker likevel noe av tidens eleganse og
feminine ynde som eller kom til uttrykk bildene som illustrerte artiklene i Vogue. Figuren
sees i profil, men hodet er vridd og ansiktet gjengis en face, og blikket er rettet mot fotografen
eller betrakter. Glyn ansikt er dekket av sminke, den smale mørke munnen kruses i et
skjelmsk smil, hun bruker parykk, smykker og lang sort, fotsid kjole. Det er ikke noen munter
kreasjon, Glyn er riktignok kledd for aftens, men noen innbydende selskapsdame er hun ikke.
Cecil Beatons homoseksuelle legning, som han delte med fotografen Hoyningen-Huene,
unndrar å gi (denne) kvinnen noen form for tiltrekningskraft. Det er en outrert versjon av
stilen og ynden som var så viktig for Vogues modeller. For å oppnå den effekten i fotografiet
av Glyn er lyssetting og vinkel vektlagt. Det skaper en ruvende, høyreist elegant skikkelse
som dominerer over – men samtidig isoleres fra og opprettholder distanse til sine omgivelser.
Hva angår å gjøre seg lite attraktiv går Cahun Evelyn Glyn en høy gang i et motiv fra
1928. Her Cahun poserer med ryggen mot kameraet, lett dreid slik at ryggen sees fra siden,
mens hodet er vridd i profil (fig. 24). Blikket over skulderen synes å søke i retning av
betrakter, blikkets retning fører an for kroppens dreining bakover, mot kameraet. Øyet er nær
lukket og øyenvippene så tungt sminket slik at det kun vagt gjengir refleks av lys, men det er
nok til å gi blikket retning og liv, uten overhodet å uttrykke empati eller invitt. Mimikken er
ellers ganske pregløs, men glatt hud over grove ansiktstrekk, og en malt, mørk munnen som
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virker stram og sur, oppnår en viss uttrykksfullhet. I dette relativt store bildet (23,7 x 15) er
det mest karakteristiske trekket Cahuns spisse nese som nærmest skyter frem og avtegner seg
tydelig mot den mørke bakgrunnen.
Hodet er vridd i en unaturlig stilling og kroppen virker spent til det ytterste. Det går en
kraftig stripe fra bakhodet og parallelt med kjevebeinet som understreker den kraftige kjeven
og skallens avlange form. Hodeformen er karakteristisk og virker kraftig mot den magre
kroppen. Cahun bærer kun en sort, stram singlet på overkroppen der skulderbladene stikker
ut, som på en svært mager person.
Stripene i nakken gir inntrykk av bevegelse, og siden hodet er litt uskarpt gjengitt i
forhold til kroppen, virker det som hun er i ferd med å vende. Ryggen virker på sin side
statisk og er gjengitt med klare konturer. Kroppsposituren er rakrygget og avvisende, som en
kald avvisende skulder gis verden og betrakter.
Omgivelsene er abstrakte, flate og isolerer figuren mot en bakgrunn av relativt liten
dybde. Fraværet av kontekst og attributter legger press på figuren, som kun kommuniserer
med sin holdning. Skikkelsen fremstår både statisk poserende som under et fotoopptak av en
iscenesettelse, samtidig som bildet gjengir bevegelse. Det fremgår ikke om bevegelsen er en
henvendelse til betrakter eller en handling med noe formål. Bevegelsen er overbevisende
gjengitt, den er ikke definert ut fra funksjon, men er effektiv som motvekt til den ranke
posituren.
Figuren virker avsondret fra eller i liten grad en del av vår verden, og ligner et vesen
som kan opptre og være tilstede i tilstede i en annen virkelighet. Betrakter holdes på avstand,
men er samtidig inkludert i form av blikkets søkende retning. Det kan oppleves som en
kollaps allerede i det relasjon eller kommunikasjonen opprettes. Betrakter får ikke delta, men
tildeles en posisjon som blir tilnærmelsesvis den figuren inntar, fordi denne både aktivt
avviser betrakter og selv virker svært frastøtende. Det oppleves ikke som et portrett, men som
en scenisk fremstilling som inkluderer betrakter i en forestilling hvor rollene speiler
hverandre, hovedpersonen i bildet reflekterer betrakter og omvendt.
Den reflekterende dialogen bildet fremkaller kan også sees i et manipulert fotografi
hvor Cahun gjør bruk av den samme selviscenesettelsen. Dette bildet som er teknisk
bearbeidet, eller manipulert, ble også offentliggjort i samtiden. Det er i tillegg signert og
utstyrt med en tittel, noe som gjelder ytterst få av fotografiene til Cahun. Den betydelige
størrelse på bildet kan også bemerkes 23 x 18 cm, da det taler for å vektlegge motivet, i det
minste med utgangspunkt i Cahuns eventuelle intensjoner (fig. 25).
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Forholdene rundt størrelse og signatur henger trolig sammen med at bildet ble brukt
som omslagsillustrasjon.119 Tittelen bildet er utstyrt med i dag; «Que me veux-tu?» (eller
«Hva vil du meg?») er gitt i ettertid, men sannsynligvis av Cahun selv. Publikasjonen som
dette bildet tjente som illustrasjon for het derimot «Frontières humaines» Bildet har i så måte
to titler som begge kan være relevante. Foruten tittelen på publikasjonen kan naturligvis selve
teksten være relevant for å tolke motivet, men det er uklart hvorvidt bildet ble tatt forut for
teksten eller eksisterte uavhengig av oppdraget.
Montasjen er satt sammen av to fotografier slik at motivet av Cahun gjengis som en
figur med to hoder. I figuren sees to kropper som dels overlapper hverandre men som fordi de
er transparente, ikke synes fysiske eller konkrete. Hodene på sin side har en temmelig taktil
kvalitet og mer markant form og synes å relatere seg til hverandre i normal, romlig, fysisk
forstand. De to hodenes volum virker realistisk, som gjenkjennelige former.
Bakgrunnen omkring de to hvite, glattrakede hodene er jevnt gråsort. Den virker flat
og bidrar til å abstrahere motivet ytterligere. Til tross for at begge hodene kaster slagskygger
på veggen bak, bidrar disse i liten grad til å gi romfølelse eller en tredimensjonal virkning i
motivet.
Den ene til venstre i bildet står frontalt, mot betrakter. Leppene er nesten hvite, og
konturene i ansiktet nærmest helt utvisket. Vi ser to fryktsomme, stirrende øyne med sorte
pupiller som søker mot høyre, i den andre figurens retning. Denne figuren har dreid hodet i
helprofil og tippen av nesen berører nesten kinnet til den frontalt plasserte figuren.
Er de to figurene i ferd med å rotere rundt hverandre, slik det synes? Hodene virker
som de søker å fange og holde noe (eller hverandre) fast med blikket. Det kan virke som de
tvinner seg om hverandre, og komposisjonen bidrar til denne effekten av bevegelse som
stammer fra en (voldsom) omdreining gjengitt eller frosset i et fotografisk øyeblikk.
Psykologisk er bildet urovekkende fordi spørsmålet (Hva vil du meg?), nærmest synes
å gå i ring mellom de to figurene i motivet, og samtidig spilles over til betrakter som dras med
i denne dialogen. Hodenes menneskelighet er uttrykt gjennom bruk av noe mimikk, som har
noe realisme ved seg, i det at uttrykket er ekspressivt. Bildets ene tittel («Frontières
humaines»), understreker dessuten relasjonen motivet står i til en kjent menneskelig
virkelighet.
Figurene er portrettert fra skuldrene og opp, skulderstroppene er eneste detaljer i
klærne de bærer, det kan være singleter eller kjoler. Hodene er så like at de nærmest fremstår
som identiske. Bildet viser ikke nok detaljer av klærne til å røpe noe om identiteten og det
119

Til: Ribement-Dessaignes, Georges: Frontières Humaines. 1930. Oppgitt i Solomon-Godeau, 1999: s. 124.

72

gjør oppgaven med fastsette kjønnsidentiteten umulig. Ulik grad av sminke eller ringer under
øynene er ikke så stor at den skaper store identitetsforskjeller, men gir ikke heller grunn til å
anta at det er en fysisk speiling som finner sted. Oppsynet til figuren uten sminke til venstre
uttrykker sterkere redsel enn sin makker. Forskjellene de to i mellom blir tilstrekkelig markert
til å se dem som to forskjellige individer og dette fremstår ikke som et motiv av to identiske
personer, slik som for eksempel i Dobbeltgjengeren fra 1846. I romanen av den russiske
forfatteren Fjodor M. Dostojevskij (1821-1881) vikles protagonisten (Herr Goliadkine) inn i
en brysom tilværelse når en dobbeltgjenger i ulike sammenhenger dukker opp og inntar hans
plass.
Tvillingsjeler har som litterært motiv også vært behandlet i en gresk, klassisk tekst
som Gjestebudet også kjent som Symposiet, på fransk kjent som Le Banquet – Platons skrift
om kjærligheten. Det er mulig å se Cahuns motiv i relasjon til denne fremstillingen av
menneskets hang til kjærlighet. En slik sammenstilling blir lettere med tanke på tittelen som
bildet originalt hadde i verket Frontières humaines.
Symposiet er formet som ulike lovtaler for guden Eros.120 Den mest aktuelle talen er
den fremstillingen som Aristofanes budbærer, som redegjør for en teori om kjærlighetens
opprinnelse og vesen. Teksten er en skapelsesberetning som har som utgangspunktet
menneskets opprinnelse, der ett menneske var satt sammen av to individer. Da gudene delte
mennesket forseglet de samtidig deres skjebne som ble å søke kjærligheten i form av sin
opprinnelige halvdel. I følge beretningen klynger et (halvt) menneske seg til sin halvdel når
kontakten ble gjenopprettet. Den opprinnelige unionen ble med andre ord utslagsgivende for
hvem man ble forelsket i og elsket.
En type av disse sammensatte menneskene var de Androgyne, en mennesketype som
verken var menn eller kvinner. Et særtrekk ved de Androgyne lå i fysikken deres: «Disse
Androgyne hadde fra sine skapere fått sin runde kroppsfasong og sin sirkulære
bevegelsesmåte».121 Teksten skildrer i detalj hvordan de hadde fire lemmer men en hals med
et hode hvor to ansikter vendte hver sin vei.122 Da Zevs siden delte de Androgyne i to ble
virkeligheten en annen:
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Ulike oversettelser gjengir ulike versjoner av S y m p o s i e t , som mer eller mindre baserer seg på
originalkildene. Jeg velger å referere en fransk versjon fra 1922 som er samtidig med bildet og som sier seg være
en temmelig komplett versjon.
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Platon (1922): Le banquet ou de l'amour, Mario Meunier (overs.), Paris, Payot & Co.: s. 87: «[…] Ces
Androgynes tenaient de leurs générateurs leurs formes sphériques et leurs mouvements cirulaires. […]»
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Legenden kan ha hatt allmenn utbredelse i dette greske, førkristne samfunnet, for Sokrates refererer også til
denne legenden i sin tale, når han referer samtalen med den eldre kvinnen Diotema: «Man har sagt, fortsatte hun,
at å elske var å søke etter halvdelen av seg selv.» - Ibid: s. 144. «- On a dit, reprit-elle, qu’aimer était rechercher
la moitié de soi même».
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«Etter delingen ønsket hver halvdel å gjenforenes med sin andre halvdel.
Når halvdelene av de Androgyne traff hverandre igjen, omfavnet de
hverandre og holdt hverandre så hardt og i sitt begjær etter å gå opp i
hverandre, lot de seg dø av sult og immobilitet, for de ville ikke gjøre noen
ting uten den andre.»123
Det heter videre at Zevs, istedenfor å la arten dø ut; «flyttet organene deres til forsiden
av kroppen» slik at livet kunne gå sin gang. Det fremstilles som en bra ting i teksten.124 Det er
derfor interessant at teksten videre i omtalen av forholdet mellom to menn, skildrer dette som
opphav til vemmelse. De søkende later ikke alltid til å være fullt så sikre i sitt søk etter sin
andre halvdel og partner, men kan oppleve frastøtelse:

« […] Men om mann kom til å koble seg til mann, fremkalte det avsmak
som resultat av deres samkvem, og de ville avslutte sitt forhold og i stedet
vie seg til aktive sysler i sine respektive liv. […]»125
Platons Gjestebud og Aristofanes’ tale blir ofte tatt til inntekt for en åpen innstilling til
homoseksualitet eller likekjønnsrelasjoner. En sekvens som gjengis i denne oversettelsen
viser likevel en mer kompleks vinkling hvor denne relasjonen virker mer sammensatt enn som
så. Budskapet synes å være siden det i noen tilfeller slår feil ut, at å inngå slike allianser ikke
uten videre kan påberopes å være naturlig selv om man ønsker og forsøker det.126
Et parti som ofte blir foretrukket som sitat fra Platons tekst er dermed den delen av
teksten som inntar en mer nøktern beskrivende holdning også hva angår likekjønnsunionen,
der kvinner og menns naturlige tilbøyelighet til homoseksualitet skildres.
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Ibid: s. 90: «Cette division étant faite, chaque moitié désirait s’unir à son autre moitié. Lorsqu’une des deux
se rencontraient, elles s’enlacaient de leurs bras et s’étreignaient si fort que, dans leur désir de se confondre, elles
se laissaient ainsi mourir de faim et d’inerite, car elles ne voulaient rien l’une sans l’autre entreprendre.»
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Ibid: s. 91: «Zeus transporta donc par devant ces organes, et la génération se fit alors entre eux par la
pénétration du mâle dans la femelle. Grâce à cette arrangement, si un homme venait à s’unir à une femme, il
engendrait et il propageait l’espèce.»
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Ibid: s. 91-92: «Mais si le mâle venait à s’accoupler au mâle, le dégout résultait de cette union, et ils cessaient
leur rapports pour se porter à l’action et occuper différemment leur vie. Depuis ce temps, l’amour mutuel est
inné chez les hommes ; il nous ramène à notre primitive nature ; il s’efforce de /s.92: ne faire qu’un être de deux,
et de réparer l’infortune de la nature humaine.»
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Den delen som omtaler avsmak, kan tolkes som en beskrivelse (og fordømmelse) av et fysisk forhold mellom
to jevnbyrdige menn, fordi den innebærer en dimensjon av underkastelse fra den ene parten. Den positive
fremstillingen av et slikt forhold mellom menn kan være forbeholdt relasjoner hvor partene har ulik alder
og forholdet en karakter av et forhold mellom lærer og elev, forhold hvor kjærligheten er nettopp, platonisk.
Teksten beskriver eksplisitt den intime relasjonen med følgende betraktning: «[…] Fordi de stammer fra en
union med en mann, så vil de som unge også foretrekke å være hos menn og finne tilfredsstillelse i ligge hos og
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Den Androgyne som opprinnelig var halvdel av to kvinner omtales i teksten og en kan
ut fra teksten slutte at disse hadde sterkere feminine trekk, slik som menn som forelsket seg i
menn (som de var skilt fra) var mer maskuline enn andre menn:

«[…] Når det kommer til kvinner som utgjorde en halvdel av en annen
kvinneunion, vil de overhodet ikke binde seg til menn, og de hengir seg aller
helst til kvinner; til denne typen tilhører Tribadene. Tilsvarende er det for de
menn som opprinnelig var fra en ren maskulin union, han søker det
maskuline kjønn. […] Og fordi disse fra naturens side er de mest mannlige,
er de også de mest modige av guttene og ungdommene. […]»127
Teksten speiler et tvetydig scenario, i form av at tiltrekningen mellom to av samme
kjønn først blir fremstilt som noe som fremkaller avsmak og ubehag, mens den i neste
omgang blir fremstilt som en oppfyllelse av naturlig drifter.
De to individene i Cahuns montasje ser ikke ut til å søke hverandre gjensidig, en
forklaring på dette kan relateres til det partiet i teksten hvor det fremgår at forsøket på å
forene to av samme kjønn medfører avsmak. Cahuns tittel kan dermed settes inn som replikk i
det disse oppdager sin avsky og derfor formulerer – den ene eller begge – «Hva vil du meg?»!
Cahuns fotografi av de to figurene gjengir dem i en bevegelse av en runddans, de er
om ikke tett omslynget, kanskje i ferd med å tvinne seg i eller vikle seg løs fra hverandre.
Går man til rette med teksten bør de to, som del av en likekjønnsunion, derfor også
uttrykke et «begjær etter å gå opp i hverandre» og være «i ferd med å kunne dø av sult og
immobilitet», slik det står skrevet. De er riktignok magre, men ikke immobile, og de later til å
vegre seg. Til sammenligning med teksten, fremstiller Cahuns scene ikke en lykkelig
likekjønnsunion og dramaet utspilles ikke mellom to maskuline menn eller to feminine
kvinner, men derimot viser scenen to tve(tydig)-kjønnede individer som ikke uttrykker noen
form for samhørighet. Det androgyne er riktignok fremme som et trekk ved homoseksuelle
rundt århundreskiftet i henhold til den moderne og populistiske legevitenskapen, så
tematikken likekjønnskjærlighet kan ikke utelukkes. Men noen lykkelig relasjon uttrykker
montasjen ikke! Uansett hvilken betydning som måtte leses inn i bildet i sammenheng med
omslynge dem.» Ibid: s. 92 : «Parce qu’ils sont une tranche de mâle, tant qu’ils sont jeunes ils aiment les
hommes, et se complaisent à se coucher et à s’enlacer avec eux.»
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Ibid: s. 92: «Quant aux femmes qui proviennent d’une section féminine, ne s’attachant guère aux hommes,
elle se portent de préférence aux femmes ; à cette espèce appartiennent les tribades[*]. De même, les hommes
qui proviennent d’une séction masculine recherchent le sexe masculin. […] Et, parce qu’ils sont naturellement
les plus mâles, ils sont aussi les plus courageux des garcons et des adolecents.»
[*]Tribade er en homoseksuell kvinne eller lesbisk på fransk; tribein, opprinnelig et gresk ord som betyr å gni.
(petit Robert, 1991: s. 2017)
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homoseksualitet eller i relasjon til Platons kjente tekst, er montasjens motiv et sjeldent
eksempel på en relativt sterk emosjonell dimensjon som vanligvis ikke er inkludert i Cahuns
bilder. Med et slikt motiv, et oppdrag, tar Cahun ved hjelp av manipulasjonen i større grad
høyde for at iscenesettelsen må ha et drag av rollespill for å frem- eller forestille noe(n) som
er mer enn en maske.
Det kanskje mest reproduserte og kjente selvportrettet av Cahun er et fotografi fra
1928. Målene gjør det også til et betydelig bilde i denne sammenhengen, det er blant de
største (30x 23,5 cm). Det er laget tre fotokopier med forskjellig utsnitt og størrelser av
motivet (katalognr. 45 - 47).
Fotografiet viser en person stående tett på et speil som er montert opp på en vegg og
henger i høyde med personens hode (fig. 26). Bildet er tatt i høyde med personen, skikkelsen
fremtrer som jevnbyrdig med og på samme nivå som betrakter. Utsnittet viser overkroppen,
fra midjen og opp. Portrettet er tatt i trekvart profil, og blikket møter betrakters blikk, men
den portretterte er vendt mot speilet som kaster tilbake refleksjonen av personen. I form av
speilbildet finner en fordreining av portrettet sted innenfor motivet. Speilet gjengir en person
hvis blikk ikke imøtegår betrakter.
Med den ene hånden holder hun jakkeslaget opp så halsen tildekkes i en lett kokett
gest, som for å dekke seg til for betrakters blikk. Gesten blir snudd i speilbildet, for her stilles
halsen og øvre del av brystet til skue. Speilet kaster konsekvent tilbake et omvendt bilde.
Huden til den portretterte har et gyllent skjær over seg. Det korte, skinnende håret er
gredd i sideskill, leppene er fyldige, ekstra mørke og litt glinsende. Ansiktet er nærmest uten
mimikk. På lillefingeren sees en liten ring i metall. Jakken eller skjorten utelukker ikke en
eksentrisk dandy. Hårfrisyren i sideskill ligner en gutts hårfrisyre, men den kokette måten
personen poserer, de malte leppene og de nappede øyenbrynene, gir et kvinnelige og / eller
teatralske preg, uten at elementene «går opp i» et tydelig kjønn eller en bestemt identitet.
Bildet kan sees som fremstilling av en dagligdags handling, enten av en person som
justerer sin påkledning eller en som simpelthen er i ferd med å betrakte sitt eget speilbilde.
Det er utvilsomt et speil fremfor henne, men bruker hun det som et speil? Cahun står svært
tett opptil rammen, og det ligner mer som en som tar posisjon foran et vindu. Denne nærheten
virker underlig foran et speil, fordi posisjonen ikke er en avstand man velger for å betrakte
seg selv utenfra. Det er en posisjon som derimot, hvis det betraktes som en vinduskarm, gir
god utsyn.
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Kline påpeker at scenen ikke gjengir noen identifiserbar kontekst, men at speilet: «[…]
is unexplained; unrelated to any boudoir or bathroom, it almost reads as a window onto some
external plane.» Et slikt vindu bak den portretterte gjenfinnes i flere renessanseportretter der
vinduet dannet rammet om et landskap den avbildede formodentlig hadde tilknytning til.
Men den betraktningen - enten i form av et speilbilde eller et (indre) landskap – som
kunne være bildets motiv, er ikke bildets motiv likevel. Personen vender seg fra denne
gjenstanden, om det nå er et hull i veggen eller en refleksjon.
Dermed er vi vitne til en annen handling enn betraktning av seg selv eller omverden.
Det er nemlig betrakter som her betraktes. Så sterk er motivet trang til å stirre ut av bildet at
det andre observerbare objektet fullstendig oversees. Likevel er det ikke noen fullstendig
konsentrasjon som rettes mot oss og personen virker en anelse fjern.
Kline tillegger et aspekt av tid ved å fremholde: «The brittle gleam of the glass
refracted onto the faces cranks up the emotional pitch. The two faces register a shock; they
have been interrupted by some intrusion from the outside world in the midst of a private
exchange.»128 Motivet har en slik virkning og kan leses som utsnitt eller moment i en serie
handlinger. Bildet synes for Kline også å være en (avbrutt) tête-à-tête, en intim selvransaking.
Det er som betrakters posisjon effektivt blir gjort til en del av motivet, en del av en handling
som ikke kan avbildes, men som kan oppleves. Betrakters nærvær og deltagelse blir en
nødvendig del av motivet for at det dramatiske aspektet skal bli virksomt. Den portretterte
virker snarere avmålt og legger selv i liten grad for dagen noe av den dramatikken som her
registreres.
Posituren er rigid og gir bildet et statisk uttrykk. Overraskelsesmomentet eller
avbrytelsen som Kline leser inn taler for et handlingsforløp, men kompositorisk ligner heller
ikke dette et snapshot. Malerkunsten er rik på eksempler der den portretterte gjengis som en
som titter opp fra sitt arbeid, og fastholder betrakters blikk, som om et møte finner sted der og
da. Det er en enkel effekt å skape fotografisk. Cahuns hode er vendt, men posituren taler ikke
for noen bevegelse og handlingsaspektet er derfor problematisk.
Motiver later til å føye seg inn i rekken av bilder som kan sies å være motivert av
forfengelighet og forgjengelighet, som to sider av samme sak. Den tyske maleren Lovis
Corinth (1858-1925) viser med et selvportrett fra sitt siste år hvordan et speil tjener som vitne
og gir innsikt, for betrakter og for kunstneren som nødvendigvis inntar begge rollene (fig. 27).
Maleriet viser Corinth som står ensom ved et speil på en vegg i bakgrunnen. Rommet er
tegnet opp med ekspressive penselstrøk og gir inntrykk av bevegelse og liv. Motivet i bildet
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og i speilet avdekker et riss av rommet rundt den portretterte. Corinth er velkledd og
presentabel, han poserer nærmest. Uttrykket i ansiktet taler om en indre, murrende anspenthet,
uttrykt ved røffe penselstrøk. Corinth virker i denne sammenhengen tilsidesatt og «parkert» i
et mørkt hjørne av et rom omkring som snarere er preget av tindrende lysspill og bevegelse.
Kontrasten er vag, men sterkt nok til at bildet målbærer den aldrende mannens opplevelse av å
stå på utsiden. Figurens karakter blir ytterligere avslørt i speilet som fremhever tegnene på
alderdommen. Det er ikke er narsissistisk speil som virker flatterende, men et speil som
avdekker og avslører. Betrakters dominans tydeliggjøres gjennom posisjonen av å kunne
observere den portretterte fra to vinkler.
Det

finnes

en

rekke

politifotografier

fra

århundreskiftet

der

denne

dobbeltportretteffekten er brukt. Speil ble tatt i bruk for å portrettere eller avfotografere
lovbrytere slik at hvert fotografi ble økonomisk og godt utnyttet og fysiognomien
veldokumentert. Politibildene er nøkterne betraktninger, og utviser ingen aktelse for den
avbildede. Speilet virker temmelig påtrengende plassert og den avbildede sitter helt inntil
glasset. Disse fotografiene ble tatt i bruk for å dokumentere folk som var anholdt i for
eksempel mindre sedelighetsforbrytelser. De som satt for politifotografien var trolig mer
emosjonelle enn de uttrykksløse ansiktene vitner om. Trolig ble de instruert om «å holde
maska» eller fremvise behersket normal mimikk som dermed ville øke fotoarkivenes
dokumentasjonsverdi. Det handlet ikke om å portrettere for å vise identitet og karakter, men
var dokumentarisk avbildning som skulle brukes til å identifisering og muliggjøre observasjon
og kontroll. Et bilde fra svenske politiarkiv kan tjene som eksempel (fig. 28). Mannen på
bildet ble dømt for utuktig omgang med en annen mann. Fotografiet som er tatt av
politifotografen som var en øvrighets- eller myndighetsperson som grep inn og kontrollerte
enkeltindividers adferd, tjener en spesiell fremstilling og et spesifikt dokumentasjonsbehov.
Dette er et motiv som kan minne om Cahuns selvportrett med speil, ikke at det forklarer bildet
hennes ytterligere, men kanskje bidrar sammenligningen til å tydeliggjøre at Cahuns posisjon
foran speilet ikke er så godt egnet for selvbetraktning, men derimot er ideell for en betrakter
utenfra.
Betydningen av speil i billedkunsten har tradisjonelt vært relatert til feminine og
eventuelt intime ritualer. I mange sammenhenger er speilet et attributt til kvinnen. Cahuns
fremtoning er androgyn. For å ilandføre en form for identifisering kan enkelte teorier som ble
fremsatt på begynnelsen av forrige århundre være til hjelp. Den populærvitenskapelige
forfatteren Havelock Ellis' teorier om fysiske kjennetegn på legningen som kunne brukes til
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gjenkjennelse av homoseksuelle, fikk relativt stor spredning og kan virke oppklarende her.
Hans teser vedrørte fysiske aspekter i skildring av homofile, som han forstod som et eget
kjønn preget av androgyne trekk. I sammenheng med somatiske trekk hos den homoseksuelle
kommer Ellis «ind paa det psykologiske Omraade» som styres av «Hormonernes
Virksomhed».129
Ellis’ opplysning om betydningen av hormoner gir teksten et skinn av å være
naturvitenskapelig. Han støtter seg på begrep som «Psykosexuel Hermafroditisme», som er en
mental størrelse. Symptomene i det mentale og det fysiske henger sammen, hevder Ellis, men
det som kommer sterkest til uttrykk: «paa et psykisk Omraade, hvor fysiske Symptomer som
Regel er vanskelige at efterspore» gjør det hele komplisert, for uinvidde. Fysiske kjennetegn
på homoseksualitet er med andre ord ingen lett ting å spore, men Ellis påstår seg i stand til å
påvise fysisk spor på homoseksualitet hos et menneske. Beskrivelsene hans skildrer
hormonsammensetningen snarere enn overflatiske patologiske trekk. De karakteristiske
trekkene som kjennetegner homoseksuelle kommer likevel til uttrykk og de ligner til dels
forestillinger som har blitt stående som prototyper på homoseksuelle:

« […] ethvert Individ er opbygget af en Blanding af mandlige og kvindelige
Elementer, der er varierende kombinerede, og at den mandlige Invertis er et
Menneske med en usædvanlig, forholdsvis Mængde af kvindelige Elementer
og den kvindelige Invertis et Menneske med en usædvanlig, forholdsvis
Mængde af mandlige. […]»130
Ellis’ forklaring av homoseksualitet løser seg opp i en forståelse av homoseksuelle
menn som feminine eller «skruller» og homoseksuelle kvinner som maskuline,
«traktorlesber». Det er også interessant at en relativt utbredt oppfatning fra vår egen tid om
homoseksuelle personers store kreativitet allerede hos Ellis finner sitt «empiriske grunnlag» i
hans observasjon av: «Kunstnerisk Evne i en eller anden Retning og Kærlighed til Musik
findes hos et forholdsvist stort Antal af dannede Invertister, efter min Erfaring hos saa meget
som 68 %.»131
Den androgyne eller da sannsynligvis homoseksuelle personen, i Cahuns bilde fra
1928 – har med andre ord en fremtoning som rommer mange momenter. Spørsmålet om
identitet og legning gir mange forhold som må sorteres og ulike betraktninger å forholde seg
til. Speilscenen uttrykker en varhet og identiteten synes mer fasettert enn de mange
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oppvisningene av masker som andre selvportrett kretser rundt. Scenen og motivet er utsatt for
intens observasjons innenfra og utenfra, blikk gransker blikk og det ender som trengt opp i et
hjørne. Her må enten stillheten knuses, eller så må figuren gi mer av seg selv og slippe
betrakter forbi overflaten, masken. Bildet virker uansett mer personlig enn de øvrige
portrettene. Motivet reflekterer også en kompleks situasjonen der fundament for et
identitetsgrunnlag er i ferd med å bli lagt – i en foranderlig tid, hvis man vil lese det inn i
historien.

Et samtidig litterært uttrykk – paralleller og kontraster
Motivet av masker og dobbeltfigurer og spørsmålet Cahun retter mot sin egen
tvillingsjel eller mentale identitetsspeiling i det manipulerte motivet «Que me veux-tu», er
replikker med paralleller til den selvransakelsen speilbildet kan fremkalle, og det er et motiv
som ofte går igjen i modernismen.
Den portugisiske lyrikeren Fernando Pessoa (1888-1935) behandler dette tema når han
i sine tekster eksponerer sine betraktninger omkring (sin) identitet. Pessoa opererte som
forfatter under flere pseudonym og utga dikt under ulike navn.132 I Alvaro de Campos’ navn
publiserte han følgende linjer:
What I made of myself I shouldn’t have,
And what I could have made of myself, I didn’t.
The fancy dress I wore was the wrong one.
They saw me for what I wasn’t; I didn’t disabuse them,
so I was lost.
When I decided to take of the mask,
It stuck to my face.
When I finally got it off and looked in a mirror,
I’d grown older.133
…

Pessoa gir leser en beretning om en maskert identitet som vinner frem sosialt, men
som ikke medfører noen fordeler for han eller hun som bærer den. Masken hjelper til å skjule
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at alderen skrider frem, men når masken forsvinner er også det et faktum. Tragediens relative
størrelse eksponeres gjennom en humoristisk dreining som gir en ironisk distanse, som
Cahuns selvportrett synes å mangle. Pessoa skildrer sin tragedie tuftet på forfengelighetens
logikk, og relativiserer dramaet og tapet av identitet til å noe på linje med noe hverdagslig
som å vokse fra sine klær:
I’d been drinking, and couldn’t get back into the fancy dress
I hadn’t thrown away,
So I threw away the mask and slept in the cloakroom,
Like a dog that is let inside the house
Because it is harmless,
And I’m about to write this story to prove I’m sublime.134
Den siste ironiske kommentaren om å være en sublim forfatter fremhever en dikters
lengsel etter å være anerkjent som en stor kunstner, samtidig som denne forfatteren tviler på
sitt talent og sidestiller sin virksomhet med en lydig, harmløs hund. Deri uttrykker han
hvordan arbeidet ikke når opp mot hans egne idealer. Teksten kommenterer dermed seg selv,
sin skaper og sin tilblivelse. Teksten understreker dikterens egen forfengelighet som en
forutsetning for diktet. Den relativiserer seg selv som medium for tankene hans og
problematiserer selve diktet som pretenderer å være formidlingen av den sublime tanken eller
kunsten. Dette er et virkemiddel som kan gjøre leser kritisk til så vel som delaktig i de
forhåpninger diktet uttrykker, og man får del i dikterens rolle. Det er i og for seg en avsløring
på linje med demaskeringen som teksten beskriver, men blir også et ekstra nivå i forfatters
selvutlevering og -fremstilling.
Diktet er også en bekjennelse (for leser), og den fungerer samtidig som en
selvfremstilling av selve prosessen med å skrive det. Evnen til selvavsløring og ironisk
distanse som forfatteren oppviser på vegne av diktningen, skaper et motiv av ham og av
diktningen. I form av diktets eller dikterens beretning om sine bestrebelser gjør dette portrettet
leser oppmerksom på diktet som forestilling, medium eller underlag for motivene som diktet
budbærer. Slik skapes det fokus på formen. Diktet brukes som en maske, som fremstiller eller
repeterer bokholderen Pessoas selvfremstilling som (sublim) lyriker. Teksten fungerer som
selvportrett og reflekterer ganske godt en leser som vil ta del i diktets prosess, eller
avsløringen.
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«When I finally got it off and looked in a mirror» angir øyeblikket hvor
hovedpersonen møtte sannhetens speil, et speil han refererer til i ubestemt form. Det er mer
enn et konkret speil, slik selv enhver bokholder eller forvalter bruker i sin selvfremstilling.
Det er et speil som avdekker kunst(ner)ens svakhet og (menneskets) egentlige situasjon. Det
kan leses som et eksistensielt nivå i beretningen, samtidig som ironien undergraver en
eksistensiell erkjennelse og et slikt aspekt. Distansen i ironien fremhever diktet som tekst,
som medium på et konkret nivå. Det får illusjonene som fremstilles i teksten til å blekne, men
gir til gjengjeld teksten nærvær som objekt.
I sine bilder operer Cahun uten noen slik ironiserende distanse, selve mediet kommer
ikke med i betraktningen når selvfremstillingene avfotograferes. Bildene rommer ikke ironi
eller humor og kommenterer heller ikke mediet eller maskeringen i seg selv. I Cahuns
personlighetsfremstillinger av ulike identiteter formidler bildene en mer direkte, eksplisitt
form for fortelling, hvor fraværet av humor gir en annen nerve enn hos Pessoa. Ettersom de
ikke rommer noen reflektert eller ironisk distanse, oppleves de kan hende mer bastante og
mindre subtile enn Pessoas tekst.
Det store alvoret som Cahuns selvportretter bærer preg av intensiverer tilsynelatende
selvransakelsen, eller viser portrettene som eksistensielle momenter i en sterk utlevering.
Cahun behandler tematikk omkring fravær av identitet på en mer insisterende måte, hvilket
gjør portrettene påtrengende, og fratar dem diktets distanse som kommunikativ strategi. De
virker mindre lekne enn Pessoa og fremstår som forsøk på å bevise eller illustrere, men uten
rom for å stille spørsmål – slik som Pessoa gjør når han rokker ved diktet som form og
selvfremstilling.
I sin avsløring av diktets vilje til å være noe det ikke er og hvordan forfatteren
etterstreber det sublime, taper eller slipper han sin maske offentlig. Diktet fremstår dermed
indirekte som en litterær (offentlig) bekjennelse. Det er også gjennom fokus på offentlig
opptreden og sosial setting at teksten skiller seg fra hvordan Cahun i sine fotografier vinkler
maskeringen. Motivene i disse foregår nemlig uten innblikk fra omverdenen, det er et
tilsynelatende abstrakt eller også lukket, privat rom, som til tider fremstår som klaustrofobisk.
Maskene Cahun bruker og identitetene de tematiserer (matros, Buddha etc.) viser ikke
hvordan en maske dekker en annen identitet. Maskene fremstår derfor heller ikke som en
måte til (i en sosial sammenheng) å oppnå aksept for noe man ikke er. I maskeraden og
opptredenen fremstår hun som isolert figur, masken trekker figuren vekk fra den sosiale
virkelighetens regler og står utenfor de arenaene hvor Pessoa og Dostojevskij plasserer sine
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aktører. Hos Cahun kreves det i overført betydning teaterkikkert eller lupe for å få øye på
tilstrekkelig av dramatikken til å ta del i den. Innenfor sitt lukkede univers fikserer Cahun sine
iscenesettelser med minimale virkemidler hva angår dramaturgi, den visuelle fremtoningen er
desto mer elaborert og springer en i øynene.
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En fremtredende «maskør»
Masken som objekt går igjen som et gjennomgangstema i flere av iscenesettelsene fra
1928. Tomme masker befolker henne og bildet eller de opptrer enkeltvis, eller også så bærer
hun en. I bildene fra 1928 gjengir Cahun seg selv i helfigur eller tilnærmet helfigur i alle
bildene.
Et av selvportrettene fra 1928 inkluderer en maske som henger for seg selv oppe i
bildets venstre hjørne (fig. 29). Bildet er relativt lite og måler 10 x 7,6 cm. Cahun poserer litt
til venstre i bildet, hodet hennes er i høyde med haken på masken. Hun har et tynt, hvitt stoff
bundet rundt hodet, som et hårnett for å holde håret på plass og som brukes under et løshår
eller en parykk. Øyenbrynene er streket opp i lange, smale tidsriktige buer, også munnen er
malt. Et blankt perlekjede rundt halsen og en kraftig armlenke i metall plassert ved albuen
utgjør to godt synlige elementer. I kontrast til disse bærer hun en enkel, sort singlet. Hun sitter
en face med ansiktet vendt i trekvart profil og holder betrakters blikk, og blikkretningen
vender en anelse nedover da bildet er tatt i en vinkel nedenfra.
En sort bakgrunn fyller billedrommet og kontrasterer effektivt den hvite masken som
lyset treffer på den ene siden. Plasseringen av den runde formen gir en allusjon til et månefjes
mot nattehimmelen. Cahun later derimot til å være halvt påkledd, eller underveis i en
oppkledning, men mangler fortsatt løshår og deler av garderoben. Skjerfet om halsen er også
tredd gjennom kjedet, og er drapert over skulderen og deler av overkroppen. Det dekker
delvis over den mer lurvete singleten, som om hun skal fremstå som en som gjør seg finere
enn hun er, men enda ikke fullstendig maskert og ugjenkjennelig. Likevel er det ikke et bilde
som gir noe innblikk i den portrettertes karakter, ikke hvilken setting bildet er tatt eller om det
er noen handling involvert. Noen fullstendig forestilling gis ikke, masken er kun med som en
mulighet som (enda) ikke er tatt i bruk, så noen motivasjon for motivet er vanskelig å finne.
Cahun dekker hele figuren fullstendig bak masker i en serie bilder fra samme året (5053). Det største av disse motivene er et nærbilde tatt i høyde med bysten, hvor hun bærer
parykk, heldekkende maske over ansiktet, mens overkroppen er «bestrødd» med masker. Den
samme figuren går igjen i alle bildene, flere viser en helfigur i sort knelang, sid kappe som
henger ned fra skuldrene. Kritthvite knestrømper dekker bena på skikkelsen som poserer
foran et mønstret teppe. I et av bildene sees skikkelsen med et annet antrekk, liggende
bakover i en stol (fig. 30).
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Et annet bilde er tatt i vinkel litt nedenfra og gjør at man ser opp på skikkelsen som
med den sorte kappen og den frontale posituren gir inntrykk av å være en konferansier foran
et sceneteppe (fig. 31). Det virker likevel ikke som konferansieren illuderer noen aktivitet,
selv om den ene armen under kappen er utstrakt i en henvisende gest. Det virker kun ment i
den hensikt å folde ut kappen og eksponeres maskene på den tydeligere.
I et fotografi fra 1928 poserer Cahun uten en tråd, sittende en face med en halvmaske
over ansiktet. Underlaget hun sitter på skaper et symmetrisk mønster omkring henne og er en
viktig del av komposisjonen.(fig. 32). Bildet finnes i to versjoner, foruten en ganske liten kopi
som måler 11,5 x 8 cm og viser henne i helfigur, finnes en kopi som er blåst opp til 17 x 13
cm av et utsnitt som gjengir kun hodet (katalognummer 43).
Denne iscenesettelsen viser henne med en sort maske hvor øynene og kinnbena er
markert med hvite halvmåner. Også øyeeplet er hvitt, og det skimtes ingenting bak masken.
Over hodet har hun trukket et tynt, hvitt nett som holder håret og presser de utstående ørene
inntil hodet. Munnen er stram og malt, men uttrykksløs.
Denne stramheten kommer frem i helfigurportrettet hvor hele komposisjonen er
bygget opp omkring en symmetrisk positur innenfor et mønster i pleddet hun sitter på. Denne
plasseringen i ett med omgivelsene gir bildet en abstrakt kvalitet. Vinkelen som bena sees i
gjør at de ikke ligner på menneskelig anatomi, men i sine runde, buktende former mest
minner om et sjødyr. Den nakne kroppen er ikke først og fremst kropp, men en visuell,
abstrakt form. Scenen virker først og fremst som en scene uten teatralske rom, det er et
estetisk fundament. Det vatterte bakteppet med store, snirklete sømmer i stilisert mønster
danner en ramme. Samtidig gjengis bena som nesten abstrakte former, nesten som den
snirklete sømmen i teppet omkring figuren på teppet, som dermed ikke bare blir midtpunkt i,
men inngår i den omkringstående rammen av buktende linjer. Bildet viser i likhet med de
tidligste bildene av hennes unge symmetriske ansikt, hvordan Cahun bruker kroppen som et
motiv som kan følge estetiske prinsipper som symmetri å inngå som en integrert del av en
formal komposisjon. Blikket til betrakter søker seg uvilkårlig til ansiktet, men finner ingen
holdepunkter i det tildekkede fjesets «tomme» øyne hvor blikket blokkeres. Symmetrien i
motivet står uten relasjon til en identitet eller til en persons blikk. I sine tidligere motiver, selv
om motivet forestilte en annen, har Cahuns ansikt inngått som grunnlaget for komposisjonen,
her er ikke engang blikket inkludert. Et annet forhold som kan bemerkes er hvordan deler av
kroppen tildekkes på så vis at figuren blir abstrakt med tanke på kjønnsbestemmelse. Til tross
for en statisk positur, er det kan hende her mer enn noe annet sted i hennes oeuvre, tale om
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fysikkens evne til å være foranderlig og i bevegelse, slik som de buktende mønstrene den er
omgitt av. Den som ikke tar form av noe fast motsetter seg å leve statisk, og av å bli noe
overhodet.
Slik kan iscenesettelsene forstås som paralleller til et biografisk forhold som har vært
påpekt av flere, blant annet Leperlier:

« […] it was all very private. In this respect as in others, she turned her back
on all manner of professionalism and career. She always boasted about her
”dilettantism”, her taste for differentness, and the indefinite.» (forfatters
kursiver)135.
Det oppleves som veldig privat all den tid de ikke inngår i noen sammenheng med
andre former for selvfremstilling. Jeg tror derfor jeg kan dele Leperliers syn, men ingenting
oppstår fra ingenting og disse bildene kan umulig, selv om de er funnet i bunnen av en skuff,
være slik at bildene ikke inngår i relasjoner med andre uttrykk. Dette fraværet av fullstendig
enhet og ståsted som for Leperlier synes å gjennomsyre alt Cahun foretok seg, var nok ikke,
tross for at hun profilerte sin dilettantisme, tilstrekkelig til å regnes for noe kunstnerisk
program, slik Kline kan tolkes når hun skyter inn:

«Cahun’s surrealism was defined by the unknowable at the bottom of the
reality. She lived, wrote, undertook political action, and made photographs
on the edge of limits where all understanding breaks down, ever present and
at risk in her unapologetic ambiguity.»136
Kvaliteten av «unapologetic ambiguity» er som jeg har vist ikke alltid like sterk – i det
minste ikke i motivet alene med seg selv foran speilet, selv om blikket manifesterer hennes
insisterende nærvær. Et motiv fra 1927 fremkaller denne effekten på en sterk måte selv om
blikket igjen er skjult bak store briller (fig. 33). Bildet måler 23.5 x 17,8 cm, som er relativt
stort, og øynene blir derigjennom "svære som tinntallerkener". Brillene dekker også pannen
og i bildet gjengis bare hodet i et tett utsnitt. Cahun har håret gredd bakover i sideskill og hun
bærer et silketørkle i halsen. Halsen er ytterligere pakket inn av høye jakkeslag langt
oppunder ørene. Motivet reflekterer samtidens forkjærlighet for raske, motoriserte kjøretøy.
Gliset bidrar vagt til å forstå iscenesettelsen som en personifisering av en fartsgal, mannlig
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flyger eller annen form for pilot som bruker raske farkoster. Nærheten til ansiktet gir en
fornemmelse av en som suser frem, men mer enn et møte mellom betrakter og motivet oppstår
en kollisjon for den portretterte har ikke blikk for betrakter som motivet kommer farende ut
mot.
I tre bilder fra 1939 der scenen er den samme, er motivet er konsentrert om ansiktet til
Cahun. Bildene er tatt i lav vinkel nede ved bakken og i høyde med hodet til Cahun som
poserer liggende på marken under bladene på en stor plante.
Hun støtter seg opp på armen og holder en klase med druer i hånden (fig. 34). Hodet
sees en face og er i sentrum for komposisjonen. Blikket møter betrakter med en intensivt
blikk. Hodet krones av en sped krans med botaniske vekster og hun bærer en mørk parykk.
Den har noen tjukke korketrekkere av noen fletter som faller ned over brystet og dekker litt av
halsen. Overkroppen synes bar, men under haken sees en hvit avlang kjempetann, festet som
et smykke.
Under seg har Cahun en spettet pels av et dyr, trolig en ozelot (tigerkatt), intakt med
dyrets hode. Ozelothodet har store øyne (i glass) som gir den rufsete pelsbylten, som er stor
som en huskatt, et mer livaktig preg. Det solide grepet til Cahun omkring det døde dyret gjør
scenen merkelig. Hun fremstår som en oppstyltet posør som tviholder på frukten og dyret.
Hun inngår som i en symbiose med både de botaniske og zoologiske elementer rundt henne.
Skyggen fra fotografen som faller innover steinhellen i forgrunnen bidrar til å gi
motivet et uttrykk av noe umiddelbart, som opptaket av en raskt instruert iscenesettelse.
Scenen gjengis i flere fotografier som variasjoner over temaet. I et av motivene (fig.
35) gjengis mer av planten, en orkidé hvor store hvite blomster kommer i fokus.
Blomsterhodene dominerer så vel over henne som i komposisjonen for kameravinkelen, i
høyde med blomstene, gjør at Cahun avbildes ovenifra. Øynene er lukket og munnen litt åpen,
som om hun sover med hodet på armen. Hånden, som kan sees under kinnet, tilhører en
gammel person. Over hånden og på brystet til Cahun faller den en rund skygge som etter et
hode. Sammen med blomstene som Kline ser som «an omnious portent» blir skyggen av dette
hodet «… a dark stain created by the looming shadow of a viewer’s head encroaches on the
artist’s vulnerable throat […]»137
Cahun vrir ansiktet, men ikke som en som er i fare eller tynges av skumle drømmer.
Det fredsæle ansiktsdraget uttrykker harmoni gjennom å være vendt opp mot strålene fra det
sterke sollyset. Det ligner ikke søvn, men hvile og hvis et fotografi var i stand til å gjengi
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duftene i motivet, ville nok også betrakter forstått formålet med å henlegge seg innunder den
store blomstrende orkideen.
Skyggen etter fotografen gir ikke annet inntrykk enn av et raskt utført fotografi, eller
et snapshot. Som iscenesettelse har ikke Cahun gjennomgått noe av den vanlige
forvandlingen, og bildet taler for så vidt for en tolkning som går mot å ta dette for et bilde
som simpelthen er tatt av Cahun som nyter hagens gleder.
Iscenesettelsen fra samme sted med den hårete fremtoningen har en variant av motivet
hvor hun ligger ned med lukkede øyne og halvåpen munn (fig. 36). Her synes hun å gi et mer
overbevisende inntrykk dyp søvn. Hun dominerer ikke lenger bildet med blikket, men ligger
horisontalt, armen hennes ligger langs kroppen parallelt med billedkanten. Hun blir nærmest
selv dominert av vegetasjonen rundt ved at bladene henger over henne. Lyset i bladverket
over henne gjengis med sterke kontraster, bladspissene står ut som hvite nåler eller tenner.
Som Kline skildrer det: «[…] encroached upon by voracious vegetation […]». Med den
virkning av bevegelse som det gir, virker Cahun utsatt og i fare, nærmest overmannet av
omgivelsene. Kline synes Cahun «[…] appears to sink down into a dangerous subterranean
realm, her tormented expression bespeaks a far more extreme condition than the peace of
sleep».138
Det pussige er at til venstre i bildet sees Cahuns hånd, den er hevet og holder opp et
tvinnet tau med pekefingeren. Dette kunne være del av en mekanisme for å bruke selvutløser,
men hvorfor skulle det være nødvendig når fotografens skygge i det forrige bildet vitnet om at
Cahun ikke var alene? Denne utslåtte solbaderen som er dekket med dyreskinn og en
dyretann, virker litt lur. Rekvisittene blir nærmest brukt med ironi som fetisjer og symboler
for velstand fra en overklasse og en livsstil som hørte fortiden til. Ozeloten fungerer som et
attributt til en sofistikert livsstil som var slagferdig på 30-tallets begynnelse, og som her
fremstår mer dekadent og vulgært. Tauet rundt pekefingeren gir inntrykk av at denne figuren
har noe mer på lur, som ikke vises i denne serien av fotografier. På et vis peker tauet til en
mekanisme eller en forestilling utenfor bildet. Det er et moment som er like tydelig som det er
uforklarlig. Tråden har ikke noe med bildet å gjøre, og det fremtår som et bilde som
fremstiller ikke en iscenesettelse som har disse fotografiene for øye, men av noe mer. Kanskje
viser bildet en brokk av et skuespill som var utstrakt i tid og med handling, som ikke fanges i
bildet. Altså en dokumentert detalj i et større arbeid, et privat oppført skuespill i hagen?
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Flere av iscenesettelsene synes knyttet til en betydning som ikke ligger i selve
fotografiet. En montasje med et selvportrett fra 1947 kan tjene som kontrast fordi motivet
tillater en analyse som føles mer fullstendig (fig. 37). Bildet består av for så vidt mange
elementer, noe som gjør det lettere å lese betydninger inn i motivet. Det kan til en viss grad
anføres en tematikk som er knyttet til Cahuns biografi, uten at det av den grunn blir en
illustrasjons av kunstnerens liv. Fotografiet viser samtidig hvordan Cahuns bilder unndrar seg
en entydig tolkning.
Bildet kan tolkes som en kommentar til eller behandling av de erfaringer Cahun gjorde
under andre verdenskrig. Motivet er (som vanlig) av henne i helfigur, stående rakrygget og
bredbent. En katt sitter mellom føttene hennes og foran dem ligger et lite, hvitt dødninghode.
Motivet er tatt utendørs i en form for landskap bestående av både tykk vegetasjon og
arkitektoniske former, som ligner høyreiste gravstøtter.
Den finnes en serie fotografier med variasjoner av motivet, der Cahun alternerer
mellom å la seg avfotografere med katten og kraniet. Enkelte av bildene viser katten som er i
bånd, mens Cahun med bind for øynene «følger den» som en forblindet person.
«Førerkatten»s rute går på smale veier og (for en person) ufremkommelige stier, mens den
derimot i dette manipulerte motivet, er underlagt Cahuns vilje og sitter ved sin eiers føtter.
Cahun fremstår trygt plassert midt i bildet, en anelse hoverende i sin fremtoning. Lyset som
fra en lav sol kommer inn fra siden og treffer kraniet som ligger utskilt fra den poserende
iscenesettelsen med Cahun og hennes katt. Cahun står med hodet vendt mot solen og vekk fra
kraniet, mens katten synes som den titter på betrakter eller rett i kamera. Bak dem ruver en
hvit, takkete vegg eller mur bestående av tre vertikale paneler. Panelene er overeksponert –
som om de ligger badet i et enda sterkere lys enn ettermiddagssolens glødende stråler.
Skriften som dekker dem er dermed blitt nesten uleselig, men et lite kors trer nokså tydelig
frem til venstre for Cahun. Rundt og bak gravstøttene vokser tette busker og vegetasjon opp
til horisonten. Bildets forgrunn domineres av en flat stein eller del av en vei, og her, under
føttene på den poserende Cahun, skimtes hvit skrift som leses opp ned: PRIVATE. Trolig står
det PROPERTY bak henne, men kun en tre bokstaver P, E og Y, kan skimtes.
Antrekket Cahun bærer, bukse og jakke, ligner et arbeidsantrekk. En detalj på jakken
forankrer iscenesettelsen til Jersey, antrekket er kan hende et kommunalt arbeidsantrekk for
jakken har et emblem på brystlommen har de tre løvene i Jerseys våpenskjold som motiv.139
Cahun står med sigarett i hånden, bredbent og mannhaftig, omtrent som en arbeidskar, men
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ingen hage- eller arbeidsredskaper tyder på aktivitet som gartner eller gravearbeider på en
kirkegård.
PRIVATE (PROPERTY) er ingen gravskrift, i det minste ikke i tradisjonell forstand.
Teksten annonserer tvert i mot en juridisk anordning som garanterer råderett og rettigheter
over egen eiendom. En slik rett opphører når vedkommende dør, eller den overdras en
arvtaker. Hvis Cahuns fysiske posisjon oppå denne (juridiske) skriften kan tolkes som det er
hennes eiendom, er hennes plass på jorden (bokstavelig talt) ivaretatt og motivets konnotasjon
til et memento mori svekkes. Døden er mer nærværende gjennom den tydelige, hvite konturen
av det lille kraniet. Cahun fremstår som rank og sterk, hun poserer mer som en som stilt
overfor døden motsetter seg dette møtet fatalitet, enn en som står naglet til vigslet jord.
Kattens foranledning for å være med i bildet virker ikke mer oppklarende på
spørsmålet om hvem denne skikkelsen representerer eller hvor hun egentlig oppholder seg. En
katt som symbol i kunsten kan ofte henspille på onde krefter, eller også symbolisere
kvinnelige egenskaper som negative. Selvstendighet og årvåkenhet er andre egenskaper
knyttet til dyrets symbolske mening. En slik tradisjonell symbolverdi virker lite oppklarende i
motivet. Katt og eier kan begge se ut til å triumfere over det lille, puslete bortvente kraniet.
Landskapet eller rommet i det manipulerte motivet gjengir ikke et realistisk rom, men
kan forstås som en grense mellom dødsriket og den eiendommen på Jersey Cahun bodde på
fra 1937. Eiendommen ble konfiskert under krigen og Cahun og Malherbe ble begge fengslet
og dømt til døden. Etter krigen fikk de eiendommen tilbake og ble boende på Jersey resten av
livet. Den aldrende Cahun triumferer gjennom dette motivet over okkupasjonsstyrkenes
maktesløse dom, over igjen å være eiendomsbesitter og tilbake blant de (over)levende. Etter
krigen kom kunnskapen om rekkevidden av konsentrasjonsleirene og nazistenes
masseutryddelse av jøder, homoseksuelle, sigøynere og handikappede for en dag. Cahun
unnslapp selv døden da Jersey ble frigjort.
Blant selvportrettene fra 1928 skiller tre små bilder i serie seg ut ved at de ikke setter
fokus på ansiktet, men tilsynelatende dreier seg om kroppen. Cahun ligger utstrakt, kledd i
tidsriktig antrekk (fig. 38-40). Cahun er som vanlig alene i bildet, fremtredende og tydelig
mot en ensartet bakgrunn som isolerer henne fra omgivelsene. Bildene er tatt ovenfra og ned,
i 90 graders vinkel. Cahun ligger utstrakt på et hvitt rektangulært underlag. Utsnittet i de tre
bildene er omtrent det samme og de har samme mål, 8,5 x 11cm.
To ulike antrekk brukes i serien, en todelt drakt bestående av en hvit topp og sorte,
lårkorte badebukser og en hel drakt med sorte og hvite geometriske felter. På hodet bruker
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hun et tettsittende hodeplagg med stropp under haken (som ligner en hjelm i lær). Hun ligger
med begge hendene ligger flatt mot underlaget med sprikende fingre, eller med hånden over
hodet, litt som en honnørhilsen eller for å skjerme mot for solen. Positurene indikerer òg
svømming og aktivitet i vann. Badetøysbildene og det skarpe sollyset taler om sommer og sol,
men er ikke direkte feriemotiv.
Komposisjonen spiller på Cahuns tydelige midtplassering i bildet og hennes
figurformer og variasjoner av kroppens symmetri. Kroppen uttrykker ikke noen handling, den
fremstår kun som en formasjon, en abstrakt geometrisk form av armer og ben som holdes i
underlige stillinger. Badedraktene i sort og hvitt er grafisk tydelige og skaper en sammenheng
mellom figuren og komposisjonen. Vinklene i lemmene understreker en rytme som får
gjenklang i de grafiske draktene. Kroppen er innordnet i en helhet som er organisert omkring
grafiske kontraster og flate former, omtrent som i et estetisk formular. Figurene sier intet om
identiteten og hvem figuren fremstiller. Kroppen er sterk og ung, men verken mannhaftig eller
spesielt feminin. Figurene inngår i formasjoner som ikke er gjenkjennelige eller gir mening.
Kan dette forstås som symboler som i teorien kan tolkes? Som i motens verden er det kroppen
som her formidler det eventuelle innholdet, eller utgjør underlaget for det estetiske uttrykket.
Det er ofte det viktigste budskapet.

Paralleller i kommersielle bilder og medias bruk av fotografiet
Et reklamefotografi fra 1928 (fig. 41) for sommerens badekreasjoner viser hvorledes
George Hoyningen-Huene fremstiller den moderne livsstilen hvor kvinnen har sin naturlige
plass i sentrum.
Den kvinnelige hovedpersonen synes halvt engasjert i en samtale med en mann som
sitter ved siden av henne. Antrekket hennes er tegnet av den italienske moteskaperen Elsa
Schiaparelli som hadde base i Paris.140 Det er hennes antrekk som annonseres, det er
naturligvis mer sofistikert enn hans hvite undertøyslignende gevanter. Hennes høyreiste figur
og antrekket i sort og hvitt dominerer scenen og tiltrekker seg oppmerksomheten hans – så vel
som vår. Hun har kroppen vendt en face og hun opptrer i tråd med tidens idealer for en fri
kvinnes stil – hun røyker, er kortklipt på håret. Likevel uttrykker hun verken livsglede eller
sporty livsstil. Frisyren er kort, men ikke tilhørende en friskus med vind i håret. Det gjelder
dem begge, pomaden fikserer hårstilen på samme måte som fotografiet gir et frosset bilde av
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en mote som nettopp skulle frigjøre kroppen og tillate naturlig ledighet. Det kommer ikke
stort mer ungdommelig liv til uttrykk hos de seks modellene som befolker et annet
annonsefotografi fra 1930, også det av Hoyningen-Huene (fig. 42). Seks unge jenter og gutter
ligger utstrakte i sanden, og er fotografert i vinkel ovenfra. Modellene ligger som parallelle
diagonaler. Hovedfiguren, kvinnen i midten som er kledd i sort, vrir seg lett. Verken hun eller
noen av de andre har noen fysisk kontakt med sidemann. Liggestillingene virker avventende
fordi de ikke uttrykker noen ledig naturlig positur, enda fotografen forsøker å få det til å se
sånn ut. De seks står som varianter over solbadingens muligheter. Det formidles uten at de
uttrykker noen personlighet eller karakter. Modellene bekler rollene som idealer og fremviser
så nøytralt som mulig hvor visuelt vellykket påkledning kan gjøre en riktig antrukket
forbruker. Et ideal som ved slike bilder kan hos Vogues (kvinnelige) lesere, vekke drømmen
om den moderne livsstilen. Dette er likevel fjernt fra den frie kroppskulturen og individet som
slipper seg løs, friheten blir værende et ideal – eller en opsjon. Dermed blir rollen og
identiteten tvetydig. Rigid, men elegant og relativt fri innenfor idealets rammer.
Det er ikke stort mer ledig eller lystig i rekkene av tidsriktige heltinner i Vouge. Bladet
kjører kavalkader med datidens oppsiktsvekkende overklassekvinner som fremstilles som
«seg selv» i portretter for bladets lesere. Vogues reportasjer vitner om samme portrettskjema
som Vanity Fair, bildene av disse kvinnene:

« […] contrast markedly with other images of women in the journal. For
example, those who made the hall of fame pages for outstanding
achievements […] exhibit a direct gaze and business like stance; they do not
present themselves as objects for others’ gaze in the same way as the
actresses do. […]»141
Fotografiet er relativt ung som medium i sammenheng med billedblader og materialet
som Dawn Ades skildrer fra Vanity Fair er neppe så veldig forskjellig fra tilsvarende blader i
Frankrike. Franske Vogue var et av Frankrikes to ledende moteblader og ble publisert av
samme forlagshus som stod som utgiver av Vanity Fair.142 Disse bladene hadde en egen genre
for å portrettere elitekvinner, denne har mye felles med malerkunstens tradisjonelle portretter
av store personligheter og fremviser objektet som er selvbevisste i uttrykket og relativt
offensive, uten å utelukke en selvfremstilling som virker inntagende på betrakter. Denne til
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tider heroiserende portrettgenren har en viktig funksjon i å overbevise om objektets
berettigelse som gjenstand for beundring fra betrakter. Det er kanskje grunnen for at de
kvinnene som fant veien til Vogues glansede sider tar seg ut slik de gjør. Et
gjennomgangstrekk i motivene viser vakre og selvbevisste, men stive og litt mutte kvinner
som poserer uten noen særlig grad av ledighet eller naturlig ynde. Selv de enkleste
iscenesettelsene virke utstuderte innenfor en stram komposisjon.
Motens karakter er å være i endring, så journalistikken og portrettfotografiene i Vouge
var ikke konfigurert i en fastlagt form, selv om enkeltfotografer hadde sin egen stil gjennom
flere års karriere. Bildene som Hoyningen-Huene tok for Vogue gjennom ni år, uttrykker
klassisistiske idealer (fig. 43-47). Hans kvinner virker som de vakler mellom rollen som
hovedperson og statist i egne liv. Stiliserte bilder får dem til å virke vektløse i de elegant
draperte kjolene som er den delvise begrunnelsen for å la dem oppta plassen i magasinet.
Portrettene tjente to ulike og til dels motsetningsfylte funksjoner, de gjengir på den ene siden
et individ, men vektlegger også plaggene disse bærer som var signert tidens moteskapere.
Denne produkteksponeringen skiller seg marginalt fra rene annonser.
I de ni årene Hoyningen-Huene skapte slike bilder for Vogue paraderte tidens elegante
kvinner fremfor linsene hans som foreviget deres ungdommelige utseende. Kvinnene som
poserer er behagelig anbrakt i nøytrale omgivelser som underbygger en aura av det vi ikke
ser; velstand og etablerte samfunnsposisjoner. Et påfallende trekk er at de sjelden fremstår
som spesielt lykkelige eller smilende. Som representanter for det sprudlende og glade 20tallets frigjorte kvinner, virker de forunderlig kontrollerte og avmålte. Deres standhaftighet er
i tråd med mellomkrigstidens kvinneideal, selvstendig, fri og viljesterk. En amerikansk
journalist refererer følgende karakteristikk, eller kritikk, av Paris’ kvinner i spaltene i The
New Yorker i 1926: «På to år har ikke kvinnemoten endret seg. På dagtid ligner de gutter, på
kveldstid minner de om transvestitter.»143
Paris på 20-tallet skildres ofte som om moten etterstrebet det androgyne, men ikke alle
de estetiske kreften trakk samfunnet i samme retning. Kvinneligheten som ble festet til linsen
medførte visse anstrengelser for å realisere seg. Gjennom motejournalistikken lærte de
kvinnelige flaneurene å føre seg. I en skildring av sin virksomhet skriver Hoyningen-Huene
om arbeidet med modellene at: «[…] One psychological expedient was to make them
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conscious of their femininity. Someone once said that in many of my stills, the model looked
as if they were about to be kissed. […]»144
Et annet kommersielt felt bildet manifesterte seg ytterligere da det ble mulig å lage
billige reproduksjoner som kunne distribueres stort, var de erotiske fotografiene. Et par
eksempler fra et slikt materiale, som ellers er bevart og dokumentert i mindre grad enn andre
kommersielle genre, kan belyse ukebladestetikkens berettigelse i andre fora.145 Enkelte av
modellene som poserte for de erotiske fotografiene plasserer seg i genren sadomasochisme
(fig. 48-49). En av modellene ruver på høye lakkstøvletter og har et godt grep om spanskrøret.
Struttende bare bryster, sorte lange hansker og en transparent kreasjon, som er en blanding av
neglisjé og lederhosen med paljetter, maner til underkastelse. Blikket hennes er direkte og
fast. Et litt mildere blikk sees i et vendt motiv hvor hun poserer med ryggen til betrakter. Her
er det heldekkende antrekket transparent og bakenden som hun vender mot kameraet, har
påtegnet kysseklare trutmunner. Leppene virker som et middel for å uttrykke en grad av
velvillighet som dette erotiske bildet trenger. Betrakter man denne kvaliteten opp mot Cahuns
iscenesatte figurer som eksplisitt advarer mot kyssing, og generelt - i det hun parkerer dem
foran linsen - uttrykker sterk egenvilje, oppstår det en dialog mellom Cahuns tilsynelatende
private univers og dette kommersielle feltet.
Cahuns bilder fremstår som selvstendig og aktive svar til en bransje som bidro aktivt
til og levde av nettopp å definere og instruere kvinnelige forbrukere om hvilken identitet som
var comme il faut sesong etter sesong. I sine fotografiske tilsvar fremviser Cahun en
kontinuitet både gjennom et temmelig fast komposisjonsmønster, men også gjennom den
regelmessigheten hun gjennom mer enn 40 år praktiserte sine selviscenesettelser. Det mer enn
antyder et sterkt engasjement på dette feltet. Med utgangspunkt i Cahuns biografi er ikke det
så underlig. Allerede i tenårene bidro hun aktivt i farens ekspanderende forlagshus, gjennom
familiebedriften var hun så å si i direkte kontakt med trykksverten fra barnsben av og
gjennom hele livet anså hun sin profesjon som skribent i forlengelse av disse erfaringene. Hun
uttrykte seg primært i trykte medier, og selvportrettene følger parallelt med denne aktiviteten.
Relasjonen mellom tekstene og bildene registreres i en intensiv periode mellom 1927-1930,
da lager hun flere selvportrett enn noen andre år og bibliografien hennes speiler samme
produktivitet. Med bakgrunn i de journalistiske aktivitetene Cahun og Malherbe bedrev
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sammen i ung alder, kan den voldsomme fremveksten nye mote- og kvinnemagasiner virke
som en naturlig befatning for dem også senere i livet. Her registreres en markant posisjon som
fra en som ser seg selv som totalt outsider i denne utviklingen. Dette outsider-momentet
preger hele den iscenesatte produksjonen til Cahun (og Malherbe). Det er også her, i denne
negasjonen av en posisjon, at bildene representerer en identitet. Denne identitet må sees som
relativ og i forhold til den sterke kommersielle bildekulturen i samtiden. Fraværet av koherens
i rollene skyldes kanskje de ulike aktørene som bildene går i dialog med, eller motsier.
Bildene gir dermed mening og kan sees som en aktiv måte å fremvise motstand mot et
konkret billedmateriale. Det faller også lettere innunder denne vinklingen og så bildene som
et biprodukt av et engasjement av den aktive publiseringen som skribent. Hvis man ser
bildene som dialog med et felt hvor Cahun var aktør - eller som et bioprodukt av denne
aktiviteten, blir det letter å forklare de uferdige kopiene som ikke bærer signatur eller titler.
Samtidig fremstår tomheten bak maskene og det fraværet av identitet som ofte kan registreres,
mindre paradoksalt. Som kritikk av et samfunnsfenomen fremstår de ikke som private, selv
om bildene, i likhet med fotografen, i mange år led en skjebne som uoppdagede. Cahun levde
ikke en anonym tilværelse mens hun levde, men uttrykte seg aktivt gjennom andre medier.
Foruten gjennom nye medier uttrykte Cahun den samme posisjonen i virkelighetens verden,
blant annet gjennom sin offentlige opptreden. «[…]Since 1919 she had sported very short
hair, sometimes dying it pink, green and gold […]».146
Bildene hører innunder denne aktiviteten, og er dokumentasjon på hvilke forandringer
som ble foretatt. Grunnet teknologien kom fargene dessverre ikke med, men andres reaksjon
bevitner at hun kunne gå temmelig hardt ut i sine oppvisninger og Breton selv: «[…] is said to
have been so put off by her assertively unconventional manner and appearance that he would
abandon his favorite café upon her arrival.»147 Cahun insisterte etter sigende på sin
dilettantisme, gjorde hun også narr av sine kunstnerkolleger? Hva som er hensikt og hva som
er middel blir ikke lett å skille ut for ettertid. Det som er nødvendig å registrere er at det også
er en annen aktivitet knyttet til maskeradene og de ulike maskene som bæres. Kunne man
sammenligne hva som skjedde i på stedet, som steds- og tidsspesifikk handling, ville
muligens fotografiene kunne fremstå som fargeløse skygger etter en forestilling eller som
snapshot tatt underveis et karneval. Siden det dreier seg om maskeball i egen regi og disse
«forestillingene» ble satt opp eget forgodtbefinnende, er de kanskje ikke motivert av
fotograferingen alene, men har paraderingen og provokasjonen i nærmiljøet som mål. Det blir
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i form en slik mulig sammenheng også en tydeligere parallell mellom Cahuns bilder og den
Lucy Lippard var vitne til på 70-tallet og skildrer som:
« […] By the late 1970s, feminist psychoanalytic theory had found its way
into postmodern theory. As the action or activities were documented, the
final product might resemble photographic portraiture, guerrilla theater, or
private journals. […]»148
Omveltningen skjer i henhold til Lippard på i sammenheng med den feministiske
psykoanalysens inntreden i kunstteorien. Ved å sette fokus på disse teoriene har forfatterne
mer enn noe annet oppnådd en relasjon mellom teori og verk som virker gjensidig
reflekterende. Den kan i så måte se ut som den ene formelen kun makter å illustrere den
andre. Kritikken går kanskje dermed i sløyfe, synes Lippard å mene. Kunsten trer ut av en
bredere virkeligheten og opprettholdes gjennom sin egen fagterminologi, en diskurs den deler
med psykoanalysen.
Lippard var en av dem som selv var tilstede på 70-tallet. Hun kan fortsatt korrigere
dem hun bebreider for å bruke arkivet til å vektlegge estetiske trekk ved dokumentasjonen
istedenfor verket som det var i det øyeblikket det eksisterte og som Lippard var (deltagende)
betrakter av. Resepsjonen flyt(t)er rundt, endrer sitt eget fokus, like urolig som alle
kunsthistoriens -ismer, og det er derfor logisk at svaren forkastes for å gi rom for nye. I tur og
orden. Griselda Pollocks gir med sitt fremsyn et tilsvar til Lippards nostalgi, og den nye
teorien om blikk som hun presenterte i 1996 kan nødvendig for å komme noen vei med et
materiale som Cahuns og tilsvarende dokumenter.

En konklusjon - er en mulighet
Det er ingen vitner som kan gi noen fortolkning av den aktiviteten som ligger bak
Cahuns mange fremtoninger. Det krever andre metoder av dem som behandler bildene, om de
ikke skal vedbli å være: «[…] annexed to postmodern concerns with the decentered subject
and with identity as contingent and mutable […]»149
På mange måter motsetter Cahuns bilder seg effektivt enhver form for innblikk. Det
blir mer i mellomrommet mellom bildene, i dette knapt registrerbare fraværet av et selv (i
oppløsning eller dekonstruksjon) – at opplevelsen av en identitet kan oppstå.
En teori som formulerer et blikk som deltar, kan derfor kanskje har mer for seg enn
både formale analyser og teorier som er tuftet på klassisk psykoanalytisk tankegods.
148
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Det er kanskje i betrakters egeninteresse å mestre dette som Bracha Lichtenberg
Ettinger benevner som Matrix-gaze:
«Through metramorphis, the artist and the viewer coemerge in various
unique ways in-to-gather-with the work. My painting and the one I look at
convey the rays of the phallic gaze, the extensions of the symbiotic ones,
and the aerials of the matrixial gaze. The phallic gaze excites us while
threatening to annihilate us in its emergence to the screen; the symbiotic
gaze invites us to submerge inside it while threatening to annihilate us
together with the screen. The matrixial gaze thrills us while fragmenting,
scattering, and joining grains together and turning us into participatory
witnesses; it enchants and horrifies us while attenuating us into particles
participating in a drama wider than of our individual selves. .[…]»150

Det å bevege seg gjennom deltagende opplevelsen på et nivå som det Lichtenberg
Ettinger fokuserer på, er kan hende vanskelig fordi det innebærer å bryte med kroppens
virkelighet som bygger på persepsjonen, og dermed modernismens individ- og identitetsbasis.
Et materiale som Cahuns selvportrett gjør det nødvendigvis ikke lettere. Det stirrende blikket,
vekselsvis knusende vekselsvis bedende, eller noe midt i mellom, og det gjør betrakter
perpleks. Av alle modernistiske oeuvre, foreligger det neppe i disse verkene noe godt
grunnlag for å «møte den portretterte på halvveien»? Å sette ord på erfaringen, og analysere
ved hjelp av språket, setter fort stopper fort muligheten av å formidle ved hjelp av Brachas
teorier. Hennes åpning ligger i, for å forsøke å oversette det til norsk: å skissere en
(oppløftende og grusom) oppskrift for å registrere opplevelse av å la seg selv redusere til
delpartikler innenfor et drama som spilles ut utover våre individuelle grenser/ sfærer. Bedre
enn en dårlig oversettelse er det å finne egne ord å uttrykke dette med, som kan kalles mine
egne. Hvis jeg har oppnådd det, har jeg brukt dem i gjennom måten jeg har formet analysene.
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Lippard, 1999: 36
Lichtenberg Ettinger, Bracha (1996): «The With-in-Visible Screen.» I: Inside the invisible: An Elliptical
Traverse of the Twentieth Century Art in, of and from the Feminine (utstillingskatalog), M. Catherine de Zegher
(red.), Cambridge: MIT Press: s. 109.
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Ettertanker, i skrift
I komparative analyser av et billedmateriale som ikke tidligere er kontekstualisert før
det i vår tid er blitt behandlet som kunst, som Cahuns selvportretter, bør man kunne praktisere
analysen med stor toleranse for relevante komparasjoner og utvide grensene for hvilket
materiale som er interessant å trekke inn.
De komparative analysene hvor store deler av Cahuns oeuvre viser seg å lettere å
plassere innenfor uttrykket i ukebladenes bilder av kvinner enn innunder den selvbetraktning i
kunsten som reflekterer modernismen – som Pessoa eksemplifiserer – synes overraskende. At
et pornografisk billedmateriale også lar seg sette inn i sammenhengen kan nesten virke
forstemmende.
Det litterære uttrykkets egenart versus fotografiets egenskap som medium spiller
kanskje en betydelig rolle i så måte. Forskjellene som registreres kan jo også være et resultat
av den mediespesifikke formen som ligger til grunn hos Pessoa versus i Cahuns bilder, og
ikke så meget i innholdet i verkene.
En tysk forsker ved navn Friedrich Kittler vinkler kunstens historie(r) og utvikling ved
å knytte analysen av verkets mening til betydningen av de ulike mediers egenart. Hans teser
går ut på at mediet eller formen dominerer innholdet. Dermed avdekker han problematikken
vedrørende overføring fra et medium til et annet, fordi motivet (innholdet) formes av mediet
det frembringes gjennom. Snarere enn en oversettelse oppstår det en transformasjon, der
innholdet tilpasser seg formen (på utsagnet). En studie av kunst eller et kunstuttrykk vil
derfor, i henhold til Kittlers tankegang, også måtte vektlegge mediet som «vitensform», som
foruten å frembringe motivet også gir verket et innhold, en ny mening. Selv om Kittlers
anliggende først og fremst er tekst i ulike reproduksjonsformer, omfatter tesen hans også
reproduksjonsmedier for bilder.
Kittlers bøker er oversatt til engelsk, men er teknisk orienterte og fortsatt ikke lett
tilgjengelige for en humanistisk innfallsvinkel. Jeg velger å støtte meg på litteraturprofessor
Knut Ove Eliassens artikkel om Kittlers to hovedverker, og i følge Eliassen viser Kittler at:
« […] Eftersom medier kun i en snæver forstand er inbyrdes
sammenlignelige – fordi forskellige mediers objekter kun i ringe grad lader
sig overføre fra et medie til et andet – kan der kun være tale om
kommunikation mellom forskellige mediesystemer i et begrænset omfang.
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[…] Den kulturhistoriske konsekvens er at kontinuiteten kommer til at vige
for diskontinuiteten […]»151
Analysen knytter seg til hva man er i stand til å erkjenne gjennom medier, men berører
således også hva et medium er i stand til å uttrykke. Her ligger min interesse, for foruten å utsi
noe om betydningen av hva mediet (teknologien) er i stand til å uttrykke, kan Kittlers teori
også siteres for å klargjøre at teknologien påfører budskapet et nivå som ikke lar seg fase bort
for det er noe det ikke kan unngå å uttrykke, nemlig mediets egenart.
Mediet er i seg selv en form for viten som medfører at Kittler/ Eliassen ser
kulturhistorien som en rekke brudd snarere enn en utvikling. I tillegg kan nye medier forrykke
den eksisterende viten eller mening i det at nye medier har en dominerende posisjon overfor
eldre (enklere) medier og også virker på deres innhold.152
Kittlers medieteknologiske perspektiv er spennende i betraktningen av fotografiets
betydning på kunstens område. Invensjoner av tekniske tegneredskaper, som camera obscura
som ble tatt i bruk i renessansen, gjorde tegneferdigheten mer teknisk og representerer
derigjennom, i henhold til Kittlers/ Eliassens tese, en produktiv protese.153 Et slikt
hjelpemiddel produserer også kunnskap. Slik tegneredskap var et verktøy som representerte
eller muliggjorde en standardisering av gjengivelsen av verden i et bilde, og derigjennom
også, som feedbackeffekt, en standardisering av den optiske sansen: «[…] der er nemlig også
tale om en feedback-effekt, således at den information som kameraet producerer, opnår det
Foucault ville have kaldt en ”mikropolitisk” effekt, gennem den sociale og epistemologiske
formning af kroppen, som fx hurtigfilmen gjorde mulig […]»154
Hos Kittler blir analysen negativt ladet i form av denne standardiseringen –
utviklingen av mekanisert skrift. Mekaniseringen av skriftproduksjonen medfører åndens
fravær også i teksten, eller i kunsten – det (standardiserte) tegnet får dominans over
subjektet.155 Nærværet av en slik produktiv protese skaper, som i tilfellet med
skrivemaskinen, et brudd med umiddelbar erfaring og innsetter isteden konvensjoner.
Diskursen som Kittler taler om styres ikke av subjekter, men av mediet, budskapets form. En
151

Eliassen, Knut Ove (2001): «kittler.friedrich@litterære.lagringsmedier.hum En introduksjon til Friedrich A.
Kittlers medieteori»; Kritik n 156, 2001: s. 29
152
«Uanset hvilket budskap mediet formidler, så kommer den kraftigste kulturelle påvirkning fra den form som
budskapet formidles i. Eftersom forskellige perioder er bestemt af hver sit dominerende medie, vil den viden
som de til enhver tid frembringer, være styret af de herskende kommunikationsformer.» Ibid: 30
153
Ibid: 30
154
Ibid: 40
155
«[…] i forhold til sproget stiller skrivemaskinen sig i mellem individ og mening, eftersom dens tabulatorer –
med dens diskrete og semantisk set vilkårligt placerede bogstaver – ophæver den halvt organiske halvt åndelige
forbindelse mellem ånd, hånd, pen, papir og skrift som var samlet i den romantiske forestilling om den
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tekst som et bilde følger en konvensjonell form og får betydning og mening ut fra koder i
mediet selv («som styres af en indre systematik»). Skriftkulturen er utgangspunkt for Kittlers
studie og den er spesifikk for den epoken han behandler, så denne delen av analysen er
kanskje mindre interessant som parallell til fotografiets bruk og mening. Samtidig er det ikke
medieforskning, men ånds- og kulturforskning Kittler mener å bedrive, og han innrømmer å
stå i gjeld til den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984).156
Kittlers håndtering av medier er likevel interessant i forhold til resepsjon av kunst som
fotografi og andre uttrykksformer som benytter moderne reproduksjonsmedier. Kittlers tese
fremviser det problematiske i det relativt herskende synet på fotografiet(s indeksikalitet) som
et medium. Fotografiets relasjon til virkeligheten skal liksom gi mediet en uhildet evne til å
formidle optisk virkelighet, noe som er grunnlaget for forståelsen av det som et analogt
medium som vektlegger dets mulighet til å dokumentere i en direkte forlengelse av
virkeligheten. Kittler viser betydningen av konvensjon, som hvor utbredt den enn er ikke kan
tilskrives objektiv verdi. Som medium for kunst er det derfor nødvendig å relatere mediet til
konvensjonene som styrer fotografiske bilder, og ha en aktiv holdning til hvordan man bruker
eller misbruker disse.
Fotografiets

(påståtte)

indeksikalitet

vektlegger

kausaliteten

som

oppstår

i

eksponeringen av filmen der emulsjon reagerer i forhold til fysiske spor etter lyset filmen
eksponeres for. Dette er et premiss for forståelsen av fotografiet som selv om det fremmer
mediet dokumentariske kraft, ofte påpekes i fototeori som siteres i tilknytning til
kunstfotografi. På området for surrealistisk kunst skriver blant annet Krauss i 1985:
« […] surrealist photography exploits the very special connection to reality
with which all photography is endowed. Photography is an imprint or
transfer of the real; it is a photomechanically processed trace causally
connected to the thing in the world to which it refers in a way parallel to that
of fingerprints or footprints or the rings of water that cold glass leave on
tables. The photograph is thus genetically distinct from painting or sculpture
or drawing. On the family tree of images it is closer to the palm prints, death
masks, cast shadows, the Shroud of Turin, or the tracks of seagulls on
beaches. Technically and semitoically speaking, drawings and paintings are
icons, while photographs are indexes. […]»157

personlige håndskrift, og som var kæden der forbandt kultur og natur. Ordbilledet erstattes med bogstavernes
geometri, kontinuiteten med spil mellom tegn og intervaller, det personlige med konventionen. […]» Ibid: 41
156
«Medieteorienes undersøgelsesgenstand er hverken mennesket som åndssubjekt eller skriftens implikationer
for metafysikken, men derimot medieteknologierne som historiske mulighedsbetingelser for subjektets og
metafysikkens forskellige historiske funktionsmåder.» Ibid: 32
157
Krauss, 1985: s. 31
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Med andre ord forstås fotografiet som et fysisk spor etter noe virkelig. Malerkunsten
har potensiale til å fremstille bilder av engler, fotografiet er forbundet med det som er
manifest for øyet i form av lys (eller varme som i fotografering av varmebølger eller infrarødt
lys). I sin definisjon av fotografiet virkelighetsrelasjon vektlegges det indeksikale ved
teknologien ved et begrep som oppgir en relasjonell størrelse som er kausalt gitt mellom en
gitt størrelser ute i virkelighetens verden og den som avbildes. Denne samstemmighet mellom
bildet og dets motiv blir den foretrukne størrelsen i analysen av fotografiets mening fordi det
tekniske og det semiotiske ved fotografiet sees som to sider av samme sak.
Kittler teorier er i så måte interessante ettersom det også her legges vekt på
teknologien som en form for kunnskap eller diktat av hva mediet uttrykker for et innhold. Når
det er tale om konvensjoner som dominerer hva mediet uttrykker, ligner det på mye på den
kausaliteten Krauss peker på som spor i sanden, ringer etter glass og likkledet fra Turin. Men
der indeksikalitetsproblematikken stopper opp fører Kittlers søken etter hva som er hvert
medium spesifikke egenuttrykk rundt enda en sving. Ved å fremføre mediets konvensjoner
som dominerende for uttrykket vektlegges mediet som menneskeskapt teknologi. Så må også
konvensjonene følge av en kreativ input, eller en menneskelig aktivitet. Hva er det som gir
grunn til å skille den fra andre former for billedproduksjon, så som maling og tegning som
Krauss klassifiserer som ikonproduksjon? Det er klart forskjellig fra fotografiet hva hvordan
bildene frembringes rent teknisk, men det tekniske lar seg ikke atskille fra den menneskelige
hånd, i motsetning til måkespor på stranden. Det tekniske er i utgangspunktet programert inn
av et menneske(lig behov), og når fotografiet i sine unge dager etterlignet maleriet, og siden
ble dominerende og virker inn på maleriets uttrykk, er det kanskje mindre klart hvor tydelig
skillelinjene er i et semiologisk perspektiv. Bildene brukes som budskap, som tegn som språk
innenfor en kontekst. Hvilken relasjon en kultur har til de bildene den bruker er kan hende av
større betydning enn hvilke tekniske forutsetninger som ligger til grunn i produksjonen av
bildene. Utsagnet om fotografiets indeksikalitet virker derfor kontekstavhengig og kulturelt
betinget. Et mangeartet fotomateriale fra ulike epoker og kultursfærer bør kanskje derfor
påvirke hvilken anvendelse teorien får i møte med ulike sider av materialet. Noen universell
eller essensiell teori som «fikser» ethvert fotografi er mindre plausibel enn en som skifter
innfallsvinkler med bildene og med «terrenget» de er hentet fra.
Potensialet for ulike forskergrupper eller individer til å bli eksperter på noe annet enn
et lokalt område reduseres. Hvis man skal våge å ta ordet er ord som utvikling inn i denne
betraktningen, er det kanskje mer ønskelig med en bevegelse som tenderer mot flere stemmer
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som bibringer ulike men sidestilte tolkninger enn det kan være noe mål å finne en universell
tolkning, der funnstedet må defineres som sentrum, som eksporteres ut – til periferien?
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Figur 30. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1928
Galerie Berggruen, Paris

Figur 31. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1928
Musée des Beaux-Arts, Nantes Frankrike
Jersey Museums Service, Jersey
Galerie Berggruen, Paris

Figur 32. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1928
Jersey Museums Service, Jersey

Figur 33. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1927
Musée des Beaux-Arts, Nantes Frankrike

Figur 34. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1939
Jersey Museums Service, Jersey

Figur 35. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1939
Galerie Berggruen, Paris

Figur 36. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1939
Jersey Museums Service, Jersey

Figur 37. Claude Cahun, Selviscenesettelse/Montasje, 1947
Jersey Museums Service, Jersey

Figur 38-40. Claude Cahun, Selviscenesettelse, 1928
Jersey Museums Service, Jersey

Figur 41. Georges Hoyningen-Huene, B. Jones bademote for Schiaparelli, 1928
Condé Nast Publications inc.
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Figur 42. Georges Hoyningen-Huene, illustrasjonsfotografi, 1928
Condé Nast Publications inc.

Figur 43. Georges Hoyningen-Huene, Madam Agnès, 1926
Condé Nast Publications inc.

Figur 44. Georges Hoyningen-Huene, visekomptesse de Noailles, 1932
Condé Nast Publications inc.

Figur 45. G. Hoyningen-Huene, h.k.h. Prinsesse Christophore av Hellas, 1933
Condé Nast Publications inc.

Figur 46. Edward Steichen, Greta Garbo, 1929
Condé Nast Publications inc.

Figur 47. Georges Hoyningen-Huene, komptesse de la Falaise, 1934
Condé Nast Publications inc.

Figur 48-49*. Ukjent fotograf, ukjent modell, ingen årstall
Uwe Scheid Collection, Überherrn.

Figur 50. Gruppeportrett med surrealistene: André Breton, Roland Penrose,
David Gascoyne, ikke-identifisert kvinne, Claude Cahun og E.L.T.
Mesens, London, 1936
Jersey Museums Service, Jersey

*
Figur 6 er henter fra Leperlier, 1992: s. 18
Figur 23 er hentet fra Ewing, William. (1986): The Photographic art of Hoyningen-Huene,
London,
Thames & Hudson,.
Figurene 48-49 er hentet fraKoetzle, Michael/ Scheid, Uwe: Naughty Paris Erotic
photographs of the twenties, Köln, Benedikt Taschen, 1994.
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