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Forord  

Våren 2015 deltok jeg på faget «Kun2240- kunst og fotografi» ved Universitet i Oslo. Frem til 

dette hadde jeg lite kjennskap til både Hannah Høch og Dadaismebevegelsen innen kunsten. Min 

interesse for emnet ble vekket av både arbeidet med materialet fotomontasjer og hvor lite 

informasjon og oppmerksomhet det var å finne rundt Hannah Høch som en deltaker i dette 

kunstneriske miljøet.  

 

Da jeg startet på masterprogrammet i kunsthistorie høsten 2016 var jeg dermed allerede inspirert 

til å lære mer om denne kunstneren og hennes produksjon. Noe jeg la merke til var at av den lille 

informasjonen det er å finne om henne, er fokuset på henne som en kvinnelig kunstner og 

spesielt som den moderne, androgyne og arbeidende kvinne på 1920-tallet.    

Jeg ønsket dermed å forholde meg til Høch og bildene hennes uten å legge for mye vekt på den 

kjønnsbaserte tolkingen, da jeg følte at dette allerede var gjort av andre. I tillegg ville jeg bruke 

masteroppgaven til å utfordre meg selv på deler av kunstanalyser jeg hittil ikke følte jeg kunne så 

mye om. Dette har nå, noen år senere, resultert i dette forskningsarbeidet. Jeg håper det kommer 

til nytte for de som ønsker å lære mer om Hannah Høch og vil se på kunstanalyser som baseres 

på teorier om Selvet og Identitet. 

 Det er flere jeg ønsker å takke for at jeg har klart å nå i mål med denne oppgaven. Først og 

fremst vil jeg takke mine medstudenter og venner gjennom både bachelor og masterprogrammet 

Sigrid, Stine, Silje og Margrethe. Takk for alle gode innspill, lange lunsjpauser sammen og 

smarte spørsmål jeg aldri ville tenkt ut selv.  

 Videre vil jeg gjerne takke min veileder Øystein Sjåstad for all hjelp med denne 

masteroppgaven. All retting, skrivesperre og generelt stress den har medbrakt. En varm takk går 

til min mor Ann Evy og min mann Henrik som begge har satt seg inn i oppgavens emne og brukt 

mange dager og netter på å høre meg snakke om psykoanalyse, dadaisme, gazeteori, Selvet og 

Identitet. Deres ubegrensede tålmodighet og støtte har gjort all forskjellen!   
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Sammendrag  

Hvordan man som betrakter opplever kunst er et viktig emne innenfor kunsthistorie. Like viktig 

er det hvorledes kunstneren selv skal anses som en del av kunstverkets tolkning og betydning, 

eller om verket burde forståes individuelt og selvstendig fra kunstneren. Innenfor denne 

problematikken finnes det omtrent like mange meninger som det finnes uttalelser, men en helt 

riktig fasit kan vi alle være enige om at det ikke er mulig å få.   

 Avlesning og tolkning av selvportretter blir dermed et fascinerende tema. For hvor mye kan man 

forvente at et slikt verk er individuelt fra kunstneren? Er det mulig å lage et selvportrett og ikke 

legge noe av seg selv i prosessen og det ferdige produktet?   

 Masteroppgaven “Selvets mangfold av ansikter- en psykoanalytisk lesing av selvet i Hannah 

Høchs fragmenterte og fotograferte selvportretter” har til hensikt å redegjøre for Hannah Høchs 

produksjon av portretter og identifisere hvilke visuelle teknikker og arbeidsmetoder som er tatt i 

bruk for å skape en Identitet og et Selv i bildene. 

 Oppgaven er bygget rundt en psykoanalytisk lesing av et utvalg av Høchs portretter hvor 

hovedfokuset vil være på hvordan hun som kunstner identifiserer seg selv og hvordan dette 

kommer frem i verkene. Tematisk går oppgaven dermed under en psykoanalytisk tolkning, hvor 

oppgavens problemstilling er: hvordan kommer Selvet frem i Hannah Høchs selvportretter og 

selvkomponerte portretter som fotomontasjer? 

 

Nøkkelord: psykoanalyse, Blikket, Kroppslig ego, Selvet, Identitet, Speiling, Representasjon, 

Selvportretter.  
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To be seen is to be judged, and found wanting - Satre fra “le regarde”    
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1. Innledning 

1.1 Introduksjon  

Hannah Therese Johanne Høch, fra nå av kjent som Hannah Høch var en tysk kunstner1. Hun ble 

født i Gotha i Tyskland i 1889 og studerte ved College of Arts and Crafts i Berlin. Hun er kjent 

som den mest fremtredende kvinnelige figuren innenfor dadabevegelsen i Berlin som oppstod på 

1920-tallet, hvor hun kom med et viktig bidrag innen fotomontasjen. I tillegg er hun kjent for sitt 

eksperimentelle bruk av fotografi, grafikk og tekstildesign og var en av de ledende kunstnerne 

innen fotomontasje og collageteknikken.  

 I dette kapittelet ønsker jeg å redegjøre for oppgavens oppsett og disposisjon. Jeg vil gi en 

presentasjon av den valgte problemstillingen, det teoretiske grunnlaget og hvilken metode jeg har 

valgt å for å jobbe med i undersøkelsesmaterialet.   

1.2 Eksisterende Forskning  

Av dadaistene på 1920-tallet anses Høch som en av de mest innovative og kreative kunstnerne, 

kjent for sine politiske collager og fotomontasjer2. Hun utformet og gjenskapte bilder og tekst fra 

massemedia for å kritisere populærkultur, svakhetene ved samfunnet -da spesielt de sosiale 

konstruerte rollene for kvinnene. 

 På tross av dette og en aktiv karriere, som varte over et halvt århundre, ble hennes kunstnerskap 

lenge glemt eller kun ansett som en fotnote i Dadaismen historie, spesielt av de samtidige 

mannlige kollegaene i dadagruppen, som lenge anså henne som en sjarmerende og dyktig 

amatør, men nektet henne en profesjonell kunstnerstatus. 

 En grunn er at fokuset lenge har vært på mer fremtredende mannlige kunstnere som Raoul 

Haussman, Georg Grosz og Hans Ricker. Det er enighet om at hennes mesterlige manipulering 

av fotomontasjemediet lenge ble ignorert, på tross av at mange mener hun overgikk ferdighetene 

til andre Dadaist artister.  

 En annen grunn er at hun under krigen ble nektet å utstille noe under naziregimet og flyktet ut 

på landet for å gjemme seg og lage kunst i skjul. Selv om hun fortsatte sin aktive karriere ved 

                                                
1 Hopkins, David. Dada and Surealism- a very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2004. 13. 
2  «Hannah Høch», The museum og modern art. MoMA.org. https://www.moma.org/artists/2675 , nedlastet. 
15.12.2018 



 

8 
 

krigens slutt i 1945, oppnådde hun aldri den samme sosiale suksessen som under dada tiden i 

1920-årene.  

 Hun opplevde ny oppmerksomhet ved siste halvdel av 1960-årene når det ble fokus på 

kvinnelige kunstnere opp igjennom historien. Rett før hennes død i 1978 ble hennes bidrag og 

kunstnerskap i den tyske avantgarden beæret gjennom en rekke retrospektive utstillinger og 

intervjuer av hennes verk i Paris og Berlin i 1976.  

 Punkbevegelsen som oppstod i 1980-årene har hentet mye av Høchs kunstverktøy i sine visuelle 

bilder. Hennes modige kollisjoner og kombinasjoner av fragmenter og bilder introduserte bildene 

hennes for verden og fanget den rebelske, kritiske ånden av mellomkrigsperioden, som for 

mange føltes som en ny tid. Gjennom hennes radikale eksperimenteringer utviklet hun sitt eget 

kunstneriske språk som lever i minnet den dag i dag.  

 En rekke forsking og publiseringer er gjort om Høch opp gjennom tidene. Blant annet er hun 

vidt nevnt i flere utgivelser som fokuserer på glemte kvinnelige kunstnere, kjønnsteori og 

androgynitet, men hun blir også ofte brukt i avhandlinger og artikler som omhandler visuell 

kultur, psykoanalyse og fotomontasje. Eksempler på noen slike er blant annet: 

 

- Haakenson, Thomas Odell. Visual Objectivity and the Impossible Objects of Hannah Höch. I 

Grotesque Visions: Art, Science, and Visual Culture in Early- Twentieth-Century Germany, PhD 

diss, Minnesota: University of Minnesota, 2006.  

- Lavin, Maud. The New Woman in Hannah Höch’s Photomontages: Issues of Androgyny,  

Bisexuality, and Oscillation. I Reclaiming Female Agency: Feminist Art History After  

Postmodernism,Berkeley: University of California Press. 

- Makela, Maria. The Misogynist Machine: Images of Technology in the Work of Hannah Höch.I 

Women in the Metropolis: Gender and Modernity in Weimar Culture, Berkeley: University of 

California Press, 1997. 

- Makela, Maria og Peter Boswell. The Photomontages of Hannah Höch. Minneapolis: Walker 

Art Center, 1996.   

 Ingen avhandlinger om Hannah Høch er skrevet i kunsthistorie ved Universitet i Oslo, men to 

masteravhandlinger er skrevet om Hannah Høch de siste årene: 
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- Hannah Høch`s Photomontage- paintings av Maddison Zulak, 2015 ved Universitetet i 

Arizona.  

Denne avhandlingen omhandler Høch som fotomontasjekunstner og fokuserer på hennes 

eksperimentering med fotomontasje og vannmaling til fotomontasje-maleri hybrider.   

(https://repository.asu.edu/attachments/157971/content/Zulak_asu_0010N_15177.pdf)   

- Undefined and Indefinable: Androgynous Imagry in the work og Hannah Høch. av Michelle 

D.Sizemore. 2015, Universitetet i Connecticut. Sizemores avhandling baseres på 

forskjellighetsbegrep i kjønn, tidlig og sen androgynitet, samt Queer body teori.   

(http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=gs_theses)  

 Selv om min avhandling vil berøre både mediet fotomontasje og hennes rolle som en kvinnelig 

kunstner som er tatt for seg i disse oppgavene så ønsker jeg å fokusere på Høchs produksjon av 

selvportretter og hennes rolle som både betrakter og det betraktede.  

 Jeg mener at mye av litteraturen som er skrevet rundt Høch fokuserer mye på henne som en 

kvinnelig kunstner og bærer preg av feministisk lesing. Jeg ønsker å fokusere mer på en 

psykoanalytisk lesing av Høchs verker og undersøke andre aspekter enn kun det feminine. 

Fokuset i oppgaven og tolkningen vil være basert mer på identifiseringen av selvet og 

representasjon enn biografisk lesning av Høch i verkene. Dermed mener jeg at mitt valgte tema 

for avhandlingen vil tilby et annet perspektiv enn tidligere avhandlinger.   

1.3 Problemstilling   

Hvordan kommer Selvet til syne i Hannah Høchs portretter? Høch laget flere selvportretter og 

selvkomponerte portretter i forskjellige medier. Dermed arbeidet hun som kunstner med seg selv 

som motiv. Jeg ønsker å undersøke hvordan dette doble forholdet fremstiller seg i verkene 

hennes og hvilke praktiske og estetiske virkemidler hun brukte for å formidle Selve og Identitet 

gjennom bilder.   

1.4 Undersøkelsesmaterialet   

Oppgaven vil i hovedsak inneholde et utvalg av Høchs egne verker, da spesielt fotografiske 

selvportretter og fotomontasjer av kvinnelige figurer som jeg her velger å tolke som potensielle 

selvportretter. De utvalgte verkene er:  
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Høch, Hannah. Selfportrait with Raoul Haussman. 1919   

Høch, Hannah. English Dancer. 1928  

Høch, Hannah. Selfportrait . 1929  

Høch, Hannah. Selfportrait in Holand. 1929   

Høch, Hannah. Indian Dancer. 1930  

Høch, Hannah. Selfportrait in studio. 1930  

Høch, Hannah. Selfportrait. 1940  

Høch, Hannah. Michling ( half cast). 1924  

Høch, Hannah. Selfportrait. 1922  

Høch, Hannah. Der Melancholiker ( the melancholic) 1925.   

Høch, Hannah. Zweigesichtig (two faced) 1928  

1.5 Teoretisk avgrensing og Fremgangsmåte  

Begrepet om Selvet er sentralt for hva jeg ønsker å fokusere på i oppgaven. Da både det bevisste 

og det underbevisste.  

 Det teoretiske hovedpunktet for oppgaven er den psykoanalytiske delen av selvportrett og 

selvkomponering i bilder. Hvordan ønsker man å fremstille seg og hvorfor? Jeg har valgt å 

fokusere på tekster av Jaques Lacan, Kaja Silverman og Amelia Jones. Opprinnelig skriver 

Silverman om videokunst og da spesielt feministisk filmhistorie, men mye av det hun skriver om 

Blikket, det kroppslige egoet og selvet gjør seg gjeldende og er like relevant å bruke fotografiske 

selvportretter.   

 I The Threshold of the visible world henviser Silverman mye til Jaques Lacans Four 

fundamental concepts of psycho-analysis. Mer presist til Lacans teori rundt blikket og hvordan 

man som mennesker opplever en psykisk effekt av å vite at man blir sett på av andre. 

 I følge Lacan mister man en del av sin autonomitet når man begynner å se seg selv som et 

visuelt objekt. Dette kaller han speilingsstadiet og gir et eksempel med hvordan et barn som blir 

holdt opp mot et speil opplever det og se seg selv som andre ser det for første gang.  

 Lacan bruker kamera som en metafor for blikket og øyet. Lacans speilingstadium vil dermed 

ligge til grunn for deler av det teoretiske grunnlaget i oppgaven.   

  En annen tekst som jeg ønsker å bruke er Danielle Knafos avhandling fra 1991: Egon Schiele 

and Frida Kahlo: The self -portrait as Mirror i Journal of the American Academy of  
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Psychoanalysis, hvor hun tar opp den psykoanalytiske symbolikken av selvportretter og speilets 

funksjon.   

 En underordnet del av teorien er basert på det valgte mediet, altså fotografi og fotomontasje. 

Den mediumsbaserte teori er viktig for å skjønne teknikker og valg bak fotografiene og for å 

forstå de praktiske aspektene ved å jobbe med slike selvportrett. Hva er fotografiets historiske 

bakgrunn og verdi, hvordan fungerer det teknisk og hvilke estetiske valg må tas. 

 Ved selvportrett vil det være spørsmål om bruk av selvutløser, tekniske og estetiske 

manipulasjoner og hvilken intensjon som ligger bak. I forhold til oppgavens tema mener jeg at 

det dermed er viktig å undersøke selve mediet for å forstå prosessen bak selvportrettene. Her har 

jeg valgt å se på forskjellige tekster om fotografi som jeg mener tar for seg disse spørsmålene: 

Ogvike, Olu. Photography and the substance, Barrett, Terry. Criticizing photographs og Clarke, 

Graham. The photograph.   

 Metodologi  

Jeg ønsker å presentere psykoanalysen som min valgte forskningsmetode for masteroppgaven. 

Og gi en kort oppsummering av hvordan den er relevant for kunsten og hvordan jeg vil gå frem 

for å bruke den i oppgaven. Det er spesielt teori om selvet, representasjon og identitet innen 

psykoanalysen som er relevant.  

 Psykoanalyse i kunsten  

Psykoanalyse er smalt sett en metode for å analysere fenomener ved psyken og diagnostisere 

psykiske lidelser. Bredt sett er det en filosofi om menneskelig bevissthet, både individuelt og 

sosialt. Bruken av psykoanalyse i kunst er en vanlig metode å bruke i det moderne kunstmiljø og 

anvendes for å analysere verkets mening, om kunstneren er en del av meningen og hva 

beskuernes rolle er i forhold til verket.   

 Både kunsthistorie og psykoanalyse er tverrfaglige emner som bygger på visuelle bilder og deres 

bruk. Kunstverk er per definisjon bilder, enten de er todimensjonale eller tredimensjonale og 

selve den psykoanalytiske tolkningen omhandler observasjon og analyse av bilder, enten de er i 

drømmer, fantasier eller symboler.   

Sammensmeltingen av disse feltene skjedde offisielt for første gang i 1910 da Sigmund Freud 

(1856-1939) publiserte en psykoanalytisk biografi av Leonardo Da Vinci3. Artikkelen ble møtt 

                                                
3Adams ,Laurie Schneider. Art and Psycoanalysis. Colerado:Westview press, 1994. 9 
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med mye kontrovers, men la grunnlaget for å tolke kunstverk basert på mer enn bare ikonografi 

eller biografi, men også psykologi.  

 Selv om det er en betydelig overlapping i disse to fagene og psykoanalytisk tilnærming til kunst, 

så kan det deles inn i tre hovedkategorier4: 1) psykobiografi, der det anses at kunstnerens liv er 

direkte knyttet til arbeidet. 2) psykoikonografi, der verkets ikonografi bestemmes av tema eller 

konvensjon og kan analyseres psykologisk. 3) Opprinnelse og naturen av kreativitet og symboler.   

Disse tre kategoriene tar for seg analysen av kunsten og kunstnere, både dens teknikk og 

betydning og selve den kreative prosessen.   

 Psykoanalytisk avlesning   

Formålet med oppgaven er som nevnt å vise på hvilken måte Høch jobber med Selvet og 

Identitet i selvportrettene sine. Den psykoanalytiske tolkningen vil dermed fokusere på 

konseptene Selvet og Identitet og prøvde å redegjøre for hvordan dette kommer frem.  

Jeg ønsker i hovedsak og ta for meg teorier av Jaques Lacan som tolket av Kaja Silverman og 

Amelia Jones, da spesielt Lacans utviklingsstadier- Det Reelle, Det Imaginære og Det 

Symbolske og hans teorier om Ego, Super Ego og Ego idealet. Silvermans teori om Øyet og 

Blikket og det kroppslige egoet, og Jones teorier om kameraet og selvet som representasjon.  

1.6 Begrepsavklaringer og Oppsummering  

Det er en rekke teoretikere og teoretiske begreper som kommer opp i det valgte pensumet til 

denne oppgaven. Disse er grunnlagene som oppgavens argumentasjon og konklusjon vil bygge 

på og en avklaring for å forstå stoffet og da spesielt hva jeg ønsker og mener å få frem er dermed 

nødvendig å gjennomgå.   

Kapittel to vil ta for seg disse emnene og forhåpentligvis gi en forklarende oversikt over 

oppgavens teoretiske grunnlag og avgrensing. Det vil bli en oppklarende gjennomgang og 

oversettelse av begrepene og en introduksjon til de tre nevnte teoretikerne, deres verker og hvilke 

fokus de vil ha videre i oppgavens tolkning.  

 

 

                                                
4 Adams ,Laurie Schneider. Art and Psycoanalysis. 9 
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1.7 oppgavens oppbygning  

Oppgaven er fordelt på fem kapitler. Det aller første kapittelet som er gjennomgått er et 

introduksjonskapittel til oppgavens tematikk, metode, problemstilling og teoretiske avgrensing. 

 I kapittel to vil jeg ta for meg selvet som et undersøkelsesmateriale og se på ulike teorier om 

selvet. Det vil også fungere som et oppsummerende kapittel for begreper og teorier som senere 

vil brukes i analysen av verkene og legges til grunn for tolkningen av bildene.  

 Kapittel tre tar for seg den mer grunnleggende og biografiske teorien og informasjonen om 

Hannah Høch, dadaismen og den historiske perioden som verkene er produsert under. Det vil 

også være en gjennomgang av fotografiske selvportretter og fotomontasjer, så betegnelsen og 

beskrivelsen er etablert innen selve analysen.  

 I kapittel fire ønsker jeg å ta for meg selve bildeanalysene og argumentasjonen for hvordan 

selvet er representert i de ulike verkene. Det vil bli en sammenligning av ulike verk og materialer 

som forhåpentligvis kan svare på den valgte problemstillingen.  

 Det siste kapittelet, kapittel fem vil være det konkluderende kapittelet. Her vil det bli en 

oppsummerende konklusjon hvor jeg prøver å svare på oppgavens problemstilling, samtidig som 

jeg argumenterer for hvordan bildene fungerer som selvportretter og ser på oppgavens 

problematikk og utfordringer. 
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2. Selvet som undersøkelsesmateriale  

Accordingly, I have no knowledge of myself as I am, but merely as I appear to myself. To be 

conscious and aware of oneself is thus very far from knowing oneself..   

Immanuel Kant. 1781 

Oppgavens hovedfokus skal være å identifisere Selvet i et utvalg av verk av Hannah Høch. En 

forståelse av hva som egentlig menes med Selvet og hvilke faktorer det forholder seg under er 

dermed nødvendig. I dette kapittelet ønsker jeg derfor å gjøre en gjennomgang av hva som her 

defineres som Selvet og se på selvportrett som mediet hvor Selvet i sin mest grunnleggende form 

er ankret.   

 Jeg ønsker også å redegjøre for de forskjellige teoretikerne som oppgavens argumentasjon og 

drøfting vil baseres på, samt korte forklaringer på begrep som skal tas for seg videre i 

verksanalysene i de neste kapitelene. Formålet med å undersøke Selvet er å se på hvorvidt det 

bevisste og underbevisste spiller en rolle i tekniske valg som gjøres i selvportretter og om 

faktorer ved Selvet kan visualiseres gjennom analyse. I tillegg virker det interessant å se om det 

er en forskjell når man ser på Selvet ved realistiske fotografier i sammenligning med abstrakte, 

symbolske fotomontasjer.   

2.1 Selvet   

Selvet er en sentral og unik side av menneskets personlighet, karakterisert ved individets 

opplevelse av sin egen identitet. Mennesket forsøker hele tiden å handle i overenstemmelse med 

sitt eget selvbildet. Selvet er et mer omfattende begrep på begrepet “jeg”. Det handler om de 

psykiske strukturene som er knyttet til bevisstheten og til den ytre virkeligheten.   
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Konseptet av et Selv er et generelt begrep brukt for å referere til hvordan man tenker, evaluerer 

eller oppfatter seg selv som menneske og sin identitet5. Michael Lewis (1990) påstår at 

utviklingen av konseptet Selv har to aspekter6: det eksistensielle Selvet og det kategoriske Selvet.  

Det eksistensielle Selvet er den mest grunnleggende delen av selvbegrepet. Følelsen av å være 

adskilt og forskjellig fra andre og bevisstheten av Selvets konstans.  

 Vi innser som barn at vi eksisterer som en separat enhet fra andre, og at vi alle fortsetter å 

eksistere over tid og rom. Ifølge Lewis starter den eksistensielle bevissthet så ungt som to til tre 

måneder i barnealder og oppstår delvis på grunn av forholdet til omverdenen.   

 Det kategoriske Selvet er barnets videre opplevelse etter at det har innsett at det eksisterer i 

verden, og nå blir oppmerksom på seg selv som objekt i verden. Akkurat som andre objekter, 

inkludert mennesker har egenskaper som kan kategoriseres (stor, liten, rød, grønn osv.) er barnet 

nå oppmerksom på sin egen rolle som objekt, og dermed opplevelsen av sine egne egenskaper.   

 Selvet kan nå settes inn i kategorier som alder, kjønn eller andre ferdigheter. Eksempler på tidlig 

bruk av kategorisk selv er alder og kjønn (Jeg er 3 år) og (Jeg er en jente). I tidlig barndom er 

egenskapene barn kategoriseres seg selv med svært konkrete. Senere begynner selvbeskrivelsen 

også å inkludere referanser til interne psykologiske egenskaper, komparative evalueringer og 

hvordan de kan brukes.   

 Carl Rogers (1959) mener at selvbegrepet har tre forskjellige hovedkomponenter7: Hvordan du 

ser deg selv (Selvbildet), Hvor mye verdi du vektlegger deg selv (Selvtillit) og Hvordan du 

ønsker du virkelig var (Det Ideelle Selv).   

                                                
5 Mcleod Saul. “Self Concept in Social Psykology.” Simply Psychology,www.simplypsychology.org,  

https://www.simplypsychology.org/self-concept.html. Nedlastet. 24.04.2018 
6 Lewis, Michael. “Self-knowledge and social development in early life. i L. A. Pervin “, Handbook of personality. 
NewYork: Guilford, 1990. 277-300  

7 Rogers ,Carl. “A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered 
framework I Psychology: A study of a science.”Formulations of the person and the social context. New York: 
McGraw Hill. Vol 3.1959. Lest 24.04.2018  
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 Ens Selvbildet avspeiler ikke nødvendigvis den virkelige verden og påvirkes av mange 

forskjellige faktorer; venner, media osv. Når noen skal beskrive seg selv om hvem de er så er det 

ofte sitt eget selvbilde som beskrives. Definisjonen består da som regel av fire forskjellige deler:  

Fysisk beskrivelse, sosiale roller, personlige egenskaper og eksistensielle uttalelser.  

Selvtillit og Selvverdi kan forklares som i hvilken grad man verdsetter seg selv. Det innebærer 

alltid en grad av evaluering av en selv og er ikke konstant. Selvtillit måles som regel i høy eller 

lav, positiv eller negativ. 

 Michael Argyle (2008) mener det er fire hovedfaktorer som påvirker selvtillit8: Reaksjonen av 

andre. (Hvis folk beundrer oss og søker vårt selskap bidrar det ofte til økt selvtillit. Hvis de 

forsømmer oss utvikler vi et negativt selvbilde, og dermed nedsatt selvtillit.) Sammenligning med 

andre. (Hvis vår referansegruppe virker å være mer vellykket, rik, suksessfull eller lykkelig enn 

oss selv bidrar det til negativ selvtillit, mens hvis de har det dårligere enn oss føler vi oss ofte 

bedre med oss selv.) Sosiale roller. (enkelte sosiale roller eller yrker bærer prestisje og 

promoterer god selvtillit, andre bærer stigma og kan virke negativt på selvverdi.) og 

Identifikasjon. (roller er ikke bare vår plass i samfunnet. De har innvirkning på vår personlighet 

og hvordan vi forholder oss til grupper vi tilhører.)   

 Det Ideelle Selvet er hvordan vi selv ønsker å være. Hvis det er en feil på hvordan man ser seg 

selv, sitt selvbilde i forhold til hvordan man ønsker å være, sitt ideelle selv, så vil det trolig ha en 

negativ påvirkning på hvor mye man verdsetter seg selv, sin selvtillit. Det er derfor et intimt 

forhold mellom Selvbildet, Det ideelle selv og Selvtillit.   

 En persons Ideelle Selv er ikke nødvendigvis alltid i samsvar med de virkelig hendelser i 

personens liv og opplevelser. Derfor kan det forekomme en forskjell mellom en persons ideelle 

selv og den faktiske erfaringen. Dette kalles et inkongruens eller et uforenlig selvbilde. ( se figur 

I) 

   

                                                
8 Argyle,Michael. “Social encounters”.Contributions to social interaction. Simply Psychology, 

https://www.simplypsychology.org/self-concept.html, Nedlastet. 24.04.2018  
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 Når en persons ideelle selv og ekte erfaring er konsistente eller relativt like, er det et forenelig 

selvbilde. Det skjer sjelden, om noen gang at man har en total forenlighet mellom de to. De aller 

fleste opplever en viss grad av ulikheter mellom hvordan de ønsker å være og hvordan de i 

virkeligheten er. Om vi oppfatter dette selvbildet som forenlig selv kommer an på de samme 

faktorene som Argyle bruker om Selvtillit. Hvordan reagerer vår referansegruppe på oss? 

Hvordan tror vi selv vi er sammenlignet med andre? Hva er våre sosiale roller? Og i hvilken grad 

identifiserer vi oss med andre?   

2.2 Selvportretter   

Et selvportrett er et bilde, et fotografi eller en skriftlig tekst som en kunstner gjør av eller om seg 

selv. Selvportretter kan både være avbildninger av kunstneren selv eller som figur i et 

mangfoldig portrett. Selvportretter utføres som middel for kunstnerisk uttrykk, og det er en måte 

for kunstnere å speile seg selv, både fysisk og psykisk. Selve speilingen og speilet spiller en stor 

rolle da det representerer både det fysiske redskapet som ofte er til rådighet, men også en 

psykologisk prosess man gjør ved kreativt arbeid med seg selv. Et selvportrett er ikke bare en 

måte for en kunstner å portrettere en visjon av seg selv på, men også en måte å vise sin plass i 

samfunnet.   

 Selvportrett har hatt en lang og konstant tradisjon innen kunsthistorien og er et av de mediene 

hvor mange kunstnere har skapt sine mest avslørende verk9. Det finnes eksempler på selvportrett 

så langt tilbake som til antikke Egypt. Men hvilke kriterier utgjør om et verk kan kalles et 

selvportrett?  

 Innenfor forskjellige tidsperioder finnes det eksempler på selvportretter som er alt fra sterk 

karakteristiske, naturrealistiske til abstrakte. Det er selvportretter som er realistisk fremstilt med 

narrativt innhold og de som er fullstendig ugjenkjennelige fra kunstneren. Selvportretter kan 

variere fra å ha en bruksfunksjon som identifikasjonspapirer, eller det kan være et medium for en 

kunstner å bedrive selvevaluering for eget formål.   

                                                
9 Kelly, Sean. The Self-Portrait. A modern view. London: Sarema Press.1987, 10  
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 Hvis vi skal gi en kort forklaring på hva et selvportrett er så kan man si at det er et portrett hvor 

kunstneren har laget det med intensjonen at det skal være en fremstilling av seg selv som det 

avbildede motivet. Men det er ikke dermed satt at intensjonen nødvendigvis alltid er bevisst fra 

kunstnerens side.   

 Med psykoanalysens fremmarsj tidlig på 1900-tallet kom også ideen om at mennesket består av 

både det bevisste og det underbevisste. Kunstnerne var av de første i samfunnet som begynte å 

benytte dette i bruk av egen og andres representasjon. Oppfinnelsen av kamera på 1830-tallet 

hadde tidligere til dels vært ansvarlig for å starte en generell reevaluering av kunstnernes rolle og 

dette hadde ført til en større frihet og en avløsning fra mange av de formale rammene innen 

tradisjonell representasjon.  

 Mieke Bal argumenterer i reading Rembrants 1991 at selvportretter som en sjanger kan sies å 

være relatert til speilstadiet fordi det er et symbolsk eksempel på det øyeblikket hvor man 

gjenkjenner seg selv som et bilde (eller som et speilbilde)10. Selvportrett er en måte å etablere 

følelsen av Selvet som oppstår i speilstadiet. Det er en måte å skape et Ego. Likt som barnet 

foran speilet kan kunstneren foran lerretet skape et bilde som de misoppfatter som seg selv.   

 Selvportrett vil dermed her menes både om de utvalgte verkene som er tittelsatt og bevisst 

avbildninger av Hannah Høch, men også et utvalg av verk hvor motivet identitet ikke er direkte 

fremlagt, og dermed kan diskuteres å være selvportretter i bevisst eller ubevisst grad.   

2.3 Jaques Lacan - stadier av utvikling   

Den franske psykoanalytikeren Jaques Lacan (1901-1981) revolusjonerte det psykoanalytiske 

feltet på 1920-tallet da han tolket Sigmund Freuds (1856-1939) teorier ved bruk av semiotikk, 

lingvistikk og strukturalisme11. Spesielt relevant for kunsthistorien er to av Lacans konsepter12: 

Speilstadiet og The gaze og the eye, (her etter kjent som speilstadiet, Øyet og blikket) fordi det er 

behjelpelig å se at det voksne liv er farget av våre mest primitive og barnslige behov og ønsker, 

                                                
10 Bal, Mieke. Reading Rembrant. New York og Cambridge: Cambridge University Press,1991. 307  
11 DÀlleva Anne. Methods &theories of art History. London:Laurence King Publishing,2012. 96 
12 Halt, Michael. Art History. A critical introduction to its methods. Manchester: Manchester University Press,2006. 
187 
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at vår underbevissthet alltid prøver å gjøre seg gjeldende og hørt selv om vi ikke er bevisste på 

det i valgene vi tar. Dette gjelder ikke bare språk, men også i våre visuelle handlinger.   

En viktig ting å se på ved Lacan i forhold til begrepet om Selv er Lacans Ego, Lacans egen 

oppfattelse av Selv og Identitet, og hvordan det kun er en illusjon fra underbevisstheten, hvor 

den virkelige eksistens finnes13. I tillegg var han opptatt av hvordan selve illusjonen av Selvet 

skapes.   

 Lacans bruk av semiotikk -studiet av tegn og symboler- tok avstand fra forholdet mellom det 

tradisjonelle Signifikant og Signifikat og fokuserte heller kun på forholdet mellom forskjellige 

Signifikanter14. Her siterer jeg Anne D`allevas Methods and theory of Art history. For Lacan er 

Signifikanter elementer av underbevisstheten og utgjør en såkalt “signifikantkjede”. I psyken vår 

relaterer ikke Signifikantene til en spesiell mening, de har kun meningen fordi de er fraskilt fra 

hverandre. Dermed er de i konstant endring uten å kunne etablere struktur og mening i seg selv.   

 I følge Lacan er prosessen bak å bli et Selv også en prosess av å prøve å stabilisere 

signifikantkjeden. Ved å prøve å finne mening blir Selvet muliggjort, selv om Lacan mener det 

fortsatt kun er en illusjon av mening mellom sinnet og kroppen.   

 Menneskers utvikling av Selvet følger utviklingen fra barn til voksen alder. Lacan deler denne 

utviklingen inn i tre stadier. Det reelle, det Imaginære og det Symboliske. I starten av livet har 

ikke barnet idé om identitet eller selv. Det forstår ikke seg selv som skilt fra andre og kjenner 

kun på primitive behov og trøst. Dette stadiet kaller Lacan det reelle fordi verden er komplett for 

barnet. Det er ingen mangel eller savn, alle behov kan tilfredsstilles og ord er ikke nødvendige på 

det reelle stadiet fordi språk trenges kun ved savn og Lacan mener barnet på dette tidspunktet 

ikke har savn.   

 Det neste stadiet oppstår når barnet er ca. 6-8 måneder og begynner å se sin egen kropp som 

fraskilt fra resten av verden og separat fra moren. Det finnes et annet vesen enn barnet selv og 

det begynner å danne ideen om “andre”. Denne realiseringen skaper angst og savn i barnet, og 

det oppstår et behov som ikke umiddelbart kan tilfredsstilles.  

                                                
13 DÀlleva Anne. Methods &theories of art History. 96 
14 DÀlleva Anne. Methods &theories of art History. 96 
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 På dette tidspunktet av utviklingen vil barnet bli holdt opp mot et speil og se seg selv. Det vil se 

sin egen refleksjon, se tilbake på et ekte menneske, altså moren og så tilbake på speilbildet. 

Barnet vil tenke “det er meg” og moren vil bekrefte dette med å si “se, det er deg”. Barnet vil se 

seg selv og skjønne at det er et eget vesen som er fraskilt fra verden og de andre. Iden om Selvet 

er skapt i barnet. Det er dette som kalles speilingsstadiet.   

 Opplevelsen av å gjenkjenne seg selv i spesielt skaper Egoet, den beviste følelsen av selvet15. 

Lacan mener at Ego alltid er en fantasi. En måte å identifisere seg med et utvendig bilde. Derfor 

kalles dette stadiet det imaginære.   

 Det siste stadiet i utviklingen, det symbolske, skjer når barnet har funnet iden om de andre og 

selvet. Da går det inn i verden av kultur og språk for å prøve å formidle dette nye konseptet av 

Jeg det har funnet. Det symbolske stadiet er dermed nært knyttet til språk og kultur.   

 I forhold til denne oppgaven er både det reelle, det imaginære og det symbolske stadiet i barnets 

utvikling relevante, og vil bli brukt i analysen av de forskjellige bildene. Speilingsstadiet er også 

viktig, både for å skjønne konseptet av ens Selv og andre som fraskilte fra seg, men også den 

praktiske handlingen av å se seg i speilet, som mange kunstnere bruker i selvportretter.   

Four fundamental Consepts of psychoanalysis er en samling av Lacans seminar forelesninger 

hvor han prøvde å introdusere en sammenheng innen det brede konseptet som psykoanalyse er 

basert på16. Da spesielt det ubeviste, det repeterende, det transformative og det drivende.  

Lacan prøvde gjennom seminarene å svare på spørsmålet om psykoanalyse er en vitenskap, eller 

om det finnes en vitenskap som omhandler psykoanalyse. Han mente selv at man kan anse 

psykoanalyse som en slags vitenskap i søket om det underbeviste og brukte mye tid på å 

sammenligne psykoanalyse og det underbeviste med religion, seksualitet, død, kjærlighet, lyst, 

fiendliggjøring og fremmedliggjøring, tolkning og representasjon.  

 

                                                
15 DÀlleva Anne. Methods &theories of art History. 96-97 

16 Lacan, Jaques. The Four Fundamental Consepts of Psycho-analysis.London: Karnac, 2004. 1-13 
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2.4 Ego   

I følge Lacan er Ego noe som oppstår ved speilingsstadiet når babyen feil gjenkjenner seg selv i 

speilbildet. Egoet mener Lacan er ens egen bevissthet om sitt eget selv17. Men det er også en 

form av fantasi, hvor man identifiserer seg med et eksternt bilde av seg selv. Derfor kalles dette 

også det imaginære stadiet.  

 Vi er alle som mennesker splittet mellom det bevisste og det ubevisste. Selv om vi tror vi er i 

kontroll over vår egen kropp er det underbevisste alltid underliggende og skaper konflikter i 

handlingene våre. Egoet, altså barnets følelse av seg selv er en form for beskyttelse og forsvar 

mot realiteten at man er et splittet menneske, og dermed fragmentert og ustabil i følge Lacan.   

 Speilingsstadiet introduserer babyen for en helhetlig avbildning av seg selv gjennom speilet, 

som den misforstår som sitt ekte jeg18. Dette er det som kalles det ideelle ego. Et perfekt vesen 

som ikke har mangler. Dette ideelle Ego blir en intern ide vi har om oss selv og vi bygger opp 

vår egen ide om Selvet rundt denne feilidentifiseringen. Dette bærer vi med oss resten av livet. 

Hvis man ser det ideelle Ego mot det Ideelle Selvet som nevnt over, kan man se at det 

utgangspunktet handler om det samme. Det kan si noe om hvordan en kunstners forståelse for 

seg selv er og om den er i forening med hvordan de ønsker å være. Hvordan Selvet da blir 

fremstilt i et verk kan variere i forhold til kunstners ide om sitt eget selv.   

2.5 Speiling   

Speilet er en selvstendig og ofte nødvendig formidler for kunstneren som jobber med 

selvportretter19. Ved å analysere en kunstners portrett må man nødvendigvis se på speilet og 

hvordan kunstneren har forhold seg til det -som fortroende, sannhetstaler, forvrenger, venn eller 

fiende. Som nevnt skrev Lacan mye om speilingsstadiet og hvordan det er ved dette stadiet at 

                                                
17 Iversen, Margaret ,Stephen Melville. Wiriting Art History. Disciplinary Departures. Chicago: University of 

Chicago Press,2010. 116  
18 DÀlleva Anne. Methods &theories of art History. 97   
19 Knafo, Danielle,”Egon Schiele and Frida Kahlo: The Self-Portrait as Mirror .“The Journal of the American 
Academy of Psychoanalysis, 
https://www.researchgate.net/publication/21357717_Egon_Schiele_and_Frida_Kahlo_The_Self-Portrait_as_Mirror, 
Nedlastet. 14.04.2017  
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barnet starter sin forståelse av sin egen identitet og selv. Speilingsopplevelsen er dermed 

ansvarlig for å gi barnet dets første identitetsfølelse, som her er ment som kroppslig identitet.   
Det er ved speiling at mye av problematikken ved Selvet oppstår. Som nevnt er det ved møtet 

med speilet at man skaper Ego, og dermed også ideen om en feilfri versjon av seg selv som man 

senere streber etter i livet.   

Speilet har også en praktisk, nesten selvsagt funksjon i arbeidet med selvportretter, da det i 

mange tilfeller er et hjelpemiddel kunstneren benytter seg av for å kunne observere seg selv 

under arbeidet og reflektere sitt eget behov for selvdefinisjon.   

 

2.6 Kaja Silverman og Amelia Jones  

Selv om Kaja Silverman referer mye til Lacan teorier i The Threshold of the visable world er 

hennes teoretiske grunnlag fortsatt preget av at hun er en moderne teoretiker som tar følger for 

endringer som er gjort på det psykoanalytiske feltet siden 1920-tallet.   

 Kaja Silverman (1947-) er en kunsthistoriker og psykoanalytisk teoretiker som jobber mye på 

tvers av disse tverrfaglige disiplinene med møtet mellom kunst og psykoanalyse som metode. 

Hun har skrevet et bredt spekter om fotografi, maleri og samtidskunst og er forfatter av flere 

bøker, blant annet The male Subjectivity, at the Margins, The Subject of Seminotics med mere. 

Hun har jobbet som professor i retorikk ved Berkley University i California20, og har tidligere 

undervist ved Yale University, Trinity College, Simon Fraser University og er for tiden ansatt 

som Professor of Art History ved University of Pennsylvania.   

 Silvermans teorier baserer seg ofte på filmteori og analyse. Likevel virker et utvalg av 

Silvermans teorier relevante for oppgaven, spesielt hennes arbeid med psykoanalytisk 

undersøkelser av representasjon.   

 I The Threshold of the visable world forsøker Silverman å gi en psykoanalytisk undersøkelse av 

synsfeltet21. Mens hun tilbyr en bred diskusjon om the gaze, the look og the image, er Silverman 

mest opptatt av hva det vil si å se. Hun viser at blikket vårt alltid er påvirket av ønsker og 

                                                
20 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world.New York: Routledge, 1996. Omslagstekst  
21 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. Omslagstekst  
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bekymringer og blir formidlet på mange forskjellige og komplekse måter gjennom 

representasjonene som omgir oss. Hun utforsker det bevisste og uklare forholdene som blikk 

oppstår under.   

 Av Kaja Silvermans teori er det jeg vil ta for meg i oppgaven det hun skriver om The Gaze, The 

Look og The Bodily Ego I The Threshold of the Visible World. (her etter kjent som Blikket, Synet 

og det kroppslige ego) I tillegg bygger Silvermans arbeid på bruk av kamera som et instrument 

for å ta bilder og filmer, og siden flere av Hannah Høchs selvportretter er fotografier er den 

praktiske teknikken relevant. 

 Amelia Jones (1961-) er en amerikansk kunsthistoriker, teoretiker, kritikker, forfatter, professor 

og kurator22. Hun har et vidt spekter av akademiske arbeider og anses å være spesialisert i 

feministisk kunst, kroppslig kunst, performance kunst, videokunst, identitetspolitikk, dadaisme 

og arbeid for kulturelt mangfold.  

Tidligere i sin karriere ble hun ofte assosiert som en feministisk kunstakademiker, men hun har 

senere tatt for seg et bredere felt av sosiale grupper og skriver mye om rase, klasser, identitet og 

politikk.  

 I tillegg til å være anerkjent i kunstverdenen er hun også en politisk aktivist som jobber hardt for 

likestilling i samfunnet så vel som kunstverdenen23. Hun argumenterer høyt for et kulturelt 

mangfold og imot vestlig hvite fordommer i samfunnet. For dette arbeidet har hun mottatt mange 

priser, blant annet Distingvished feminst Award i 2015 som beærer kunstnere, akademikere og 

forkjempere som fremmer likestilling av kvinner i kunst og kultur.  

 Jones har jobbet i mange år som lærer og forsker ved ulike universiteter i USA, så vel som i 

England, Montreal og Canada. Hun har en rekke publikasjoner og bøker i mange forskjellige 

felt, blant annet Postmodernism and the End-Gendering of Marcel Duchamp,1994, The 

Feminism and Visual culture reader, 2003 og Irrational Modernism: a neurasthenic history of 

new yourk dada, 2004.  

                                                
22 Jones, Ameia. Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject. New York: Routledge, 
2006. Omslagstekst 
23 Jones, Ameia. Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject. Omslagstekst 
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 Jeg ønsker i hovedsak å ta for meg Jones Self/Image: Technology, Representation and the 

Contemporary Subject, 2006. Grunnen til dette er bokens innhold om Selv og identitet- hvordan 

det oppstår og hvorfor, spesielt i forhold til selvrepresentasjon i samfunnet gjennom fotografi og 

collage.  

 Self/Image tar for seg hvordan moderne kunstnere eksperimenterte med nye metoder for 

selvrepresentasjon- fra analoge fotografier, til mer moderne teknologiske verktøy som digital 

fotografi, robotic, performance, film og videoer til å utforske og artikulere det skiftende stadiet 

og humøret av subjektivitet. Det er spesielt kapittel 2- Beneath this mask a nother mask, analoge 

and digital photography som er relevant for min oppgave.  

 

2.7 Det kroppslige Ego    

Kaja Silverman starter introduksjonen i The Threshold of the Visible World med begrepet The 

Bodily Ego, eller det kroppslige egoet24. Her forklares det i Freuds ord som: Ego er først og 

fremst alltid et kroppslig ego. Det er ikke bare en overfladisk enhet, men er i seg selv en 

beregning av overflate.   

 Ideen om at vår opplevelse av Selvet er tilknyttet og omskrevet til vår fysiske kropp, kan virke 

underlig i forhold til at psykoanalyse ofte fokuserer på den menneskelige psyken som individuell 

fra fysikken. Likevel er det mye som tyder på at faktorer som biologi, sanser, følelser og fysiske 

sykdommer er nært tilknyttet til psyken og dermed relevant for hvordan man opplever Ego og 

Selvet. Silverman tar for seg flere av disse faktorene som vil bli tatt opp og brukt eksempelvis 

gjennom analysedelen av oppgaven. 

 Selvet og Ego er også noe som først skapes når vi for første gang oppdager oss selv i speilet som 

små, og det er dermed en fysisk representasjon av oss selv vi dermed danner det etter, altså vårt 

eget speilbilde. Dermed er ofte vårt ideelle ego eller Ideelle Selv også et kroppslig Ego fordi det 

er skapt i like stor grad fra hvordan vi ser ut som ut ifra hvordan vi er som mennesker. 

                                                
24 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 9  
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 Tar man for eksempel en person med medfødt deformiteter eller dysmeli, vil disse fysiske 

aspektene ved personen være like integrert i deres forståelse av seg selv som de psykiske 

aspektene ved personligheten deres. 

2.8 Øyet og Blikket    

Å se er mektig. Det er å observere og orientere seg om verden rundt seg, å beskue og utfordre 

andre. Å se er å ta inn informasjon rundt seg og få kontroll over den. I følge Lacan prøver vi å gi 

struktur og stabilitet til illusjonene og fantasiene våre om selvet gjennom nettopp å se25.  

Silverman skriver også om viktigheten av å forstå blikk og vite hvordan vi og selvet blir påvirket 

av det vi ser.   

 Blikket er en av hovedteoriene innenfor de fire fundamentale konseptene av psykoanalyse- det 

ubeviste, det gjentagende, det overførende og det pådrivende26. Etter Lacan har psykoanalytikere 

begynt å referere til blikket som prosessen å se, og blikket med liten b til et spesielt øyeblikk av å 

se. I følge Lacan er det bare gjennom kunst som representasjon at vi kan prøve å stabilisere  

vår illusjon.   

 Lacan skiller mellom øyet og blikket27. Øyet er den rasjonelle måten å se på noe på, å objektivt 

observere og hente inn informasjon. Men mens man ser på verden, kommer man i møte med et 

potensielt blikk tilbake. Hvis man selv beskuer verden kan man selv ende med å bli offer for 

beskuelse.  

 Det er dette uspesifikke blikket verden gir tilbake som Lacan kaller blikket. Ubevist føler vi inne 

i oss alltid et savn og våre behov og handlinger blir styrt av dette behovet for å finne dette som er 

savnet. Blikket, i følge Lacan er et visuelt symbol for dette. Uansett hva øyet observerer og 

prøver å gjøre forståelig så vil det alltid være noe i verden som minner oss på vårt originale savn. 

Dermed er det noe underliggende og ubevisst som styrer blikket. 

 Mange av Blikket teorier oppstod ved filmanalyser, hvor den fysiske prosessen av å se å 

observere vektlegges. Filmteori på 70- og 80-tallet bygget mye på Lacans Speilingsstadiet, da 

                                                
25 DÀlleva Anne. Methods &Theories of art History. 104 
26 DÀlleva Anne. Methods &Theories of art History. 104 
27 Lacan, Jaques. The four fundamental Cosepts of Psykoanalysis. 84  
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spesielt hvordan speilet fremmedgjør en person fra sitt eget speilbilde og lager en dobbel av seg 

selv28. For mange filmteoretikere har speilet den samme oppgaven som kamera og blikket 

fungerer dermed likt mellom film og bilder.   

 Blikket er derfor viktig for kunsthistorie fordi det gir muligheten for en forklaring på individets 

opplevelse av å se kunst. Både den objektive handlingen å se, men også hvordan man ser og 

hvorfor man ser. Under utvikling har disse teoriene senere begynt å ta for seg kjønn, seksuell 

orientering, rase og klasse som faktorer hvor hva som former blikket i forskjellige situasjoner.   

 I forhold til oppgaven er blikket viktig fordi det fokuserer på det underbevisste så vel som det 

bevisste ved handlingen å se og observere. I forhold til Selvet er hva man ser og observeres, både 

hos seg selv og andre viktig i forhold til hvordan ens ide om selvbilde, selvtillit og selvverdi 

dannes.   

 

 

2.9 Synet 

I The Threshold of the visible world gjør Kaja Silverman et skille mellom the gaze og the look, 

altså mellom blikket og synet.29. Synet er i følge Silverman plassert innenfor selve 

handlingsrommet som kroppen, den gitte tidsperioden eller behovet. Dette mener hun gjør at 

synet til tider blir veldig begrenset, og befriende andre ganger.  

 Det menneskelige øyet kan ikke bare ses som en fysisk del, men er også senteret for all vår 

visuelle persepsjon. I tillegg er det også fellespunktet hvor alle bilder tas inn og blir omgjort i 

dekket av Selvet. 

 For å gi en kort forklaring kan man bruke som eksempel noen som kikker inn i et nøkkelhull. 

Selve handlingen å se gjennom hullet er øyet. En objektiv observasjon av hva som skjer innenfor 

døren. Men hvis noen plutselig kommer opp trappen og tar deg i å kikke gjennom nøkkelhullet, 

så er dette blikket. Den eksterne verden som ser tilbake på deg. Mellom disse to er det ikke 

nødvendigvis en bevist tanke på hvorfor du kikker inn, men du har et underliggende behov for å 

                                                
28 Iversen, Margaret og Stephen Melville. Wiriting Art History. Disciplinary Departures. 117   
29 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 163  
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se inn nøkkelhullet som ikke handler om verken at du skal se noe spesielt eller at du bryr deg om 

du blir tatt i å kikke. Innenfor dette behovet er synet.   

3. Hannah Høch, Dadaismen og det 1900 århundre  

Dette tredje kapittelets intensjon er å introdusere og legge til grunn noen av de biografiske og 

historiske aspektene ved Hannah Høch og den kunstneriske perioden hun produserte under. 

Dette er for å ha etablert informasjonen så vi har den liggende i bakgrunn til analysen av 

enkeltverkene som jeg vil komme til i neste kapittel. Jeg vil i dette kapittelet ta for meg Hannah 

Høch, Dadaismen og de periodiske tendensene i dette kapittelet for å male et bilde av faktorene 

Høchs verk er produsert under. I tillegg ønsker jeg å introdusere fotomontasje og fotografiske 

selvportretter som de mediene de utvalgte verkene består av.  

3.1 Det 1900 århundre- bryting av rammer  

Ifølge Frances Borellos Womens Self-portraits så introduserte det 1900-århundre en ny type 

kvinnelig kunstner30. En som ikke var redd for å bryte med konvensjoner og tradisjoner og som 

gjorde opprør mot datidens ideer om kvinnelige idealer. De brøyt med familier og ekteskap for å 

følge en egen karriere innen kunsten. Disse kvinnene, som fungerte i ettertid av 1. verdenskrig, 

var de originale kvinnelige bohemene, heltinnene av den moderne bevegelsen.  

 For disse kvinnene hadde det tatt flere tiår før de fikk muligheten til å arbeide i samme miljø 

som sine mannlige kollegaer. Og nå som de til en begrenset tilgang hadde det, ble det viktig for 

dem å fremme sine egne opplevelser og ideer gjennom kunsten. Hvordan de selv observerte og 

oppfattet verden rundt seg. Selvportrettet ble det desidert mest populære mediumet å gjøre det 

med. 

 Det kan oppfattes som en generell følelse av å bryte med tabuer i disse selvportrettene. Den 

bohemske livsstilen og personaen ble nå en fremtredende rolle i samfunnet som oppmuntret til 

nyskapende tenking om kvinnens rolle i hjem og arbeid. Denne raske introduksjonen skjedde 

samtidig med psykoanalysens fremspring i de samme miljøene, og det er nok ingen tilfeldighet 

at det nå ble et stort fokus på selvransakelse og selvrefleksjon, samtidig som det ble en økende 

produksjon av kvinnelige selvportretter som utforsket kunstnernes person, 

                                                
30 Borello, Frances. Womens selv-portraits. London: Thames&Hudson, 1998. 141 
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  den personaen som ønsket å uttrykke sin egen lidenskap og problematikken med å leve og 

uttrykke seg i en mannsdominert og styrt verden.  

Det er viktig å huske på at tross denne kunstboomen, så levde kvinner fortsatt i høyeste grad etter 

mannens regler31. Kritikken de mottok, mulighetene de blir gitt, arbeidsmarkedet og utdanningen 

deres var fortsatt styrt av menn.  

 Levevilkårene til disse kvinnelige kunstnerne var harde, både sosialt og økonomisk. Mange 

kvinner tar for seg tematikken med rom i portrettene sine, dette savnet og behovet for et kvinnes 

værelse å jobbe og utfolde seg selv med full frihet.  

 Rom er dermed en generell tematikk man ser ofte i kvinnelige portretter på tidlig 1900-tallet32.  

Med muligheten for å arbeide ville de ha mulighet til å tjene selvstendige penger og drifte sine 

egne liv og hjem. Arbeidsplassen deres ville ikke lengre være knyttet til hjemmet og dermed 

deres rolle i hjemmet. Å ha et rom, et eget studio for seg selv ble et tegn på individualitet og 

selvstendighet, som var helt avhengig av muligheten til å få arbeid.  

 De kvinnelige selvportrettene kom i forskjellige medier, og selv om maleri var flittig brukt er 

det også en stor mengde fotografiske portretter på denne tiden. Både menn og kvinner begynte å 

utforske hvordan fotografi kunne brukes for å fremme seg selv og eksperimentere med rollene 

sine i samfunnet. Kvinner spesielt utforsket de tradisjonelle retningslinjene og rammene med å 

eksperimentere med poseringer, klær, hår og kjønn. Det var mye bruk av reflekskamera, hvor 

man kunne ta selvportretter i full størrelse i studioet.  

 Et godt eksempel man kan se på denne nye formen for selvutforsking er det nakne selvet33. 

Kvinner begynte å produsere mengder med selvportretter der de poserte nakne, eller i undertøy. 

For flere av dem var dette en måte å vise frem et mere primitivt selv, et selv som var bokstavelig 

talt avkledd for påkledningen av sosiale normer og konvensjoner. Utforskingen av nakenhet tillot 

dem også å utfordre sin egen seksualitet og skjønnhet, på en måte som var kun for dem og ikke 

for menn. Man kan si de snudde på blikket i samfunnet.  

 Kvinnene snur nå dette overbærende blikket i samfunnet, som Lacan kalte the gaze34. Og brukte 

blikket på seg selv for å finne en indre realitet. Det har hittil blitt brukt mot dem så ofte at de nå 

                                                
31 Borello, Frances. Womens self-portrait. 142 
32 Borello, Frances. Women self-portrait. 143 
33Borello, Frances. Women self-portrait. 154 
34Borello, Frances. Women self-portrait. 158 
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prøvde å ta tilbake makten gjennom blikket. Speilet blir et symbol på denne søken etter sannhet 

under overflaten. Ved å kaste til side den delen av seg som var forfengelig, kunne de nå se 

kompleksiteten av å være menneskelig.  

 En av grunnene til fotografiets enorme relevans for kvinnene av denne moderne kunsten var 

nettopp handlingen refleksjon, noe fotografiet bearbeider. Refleksjon fasiliterer mennesker, 

dermed også fotografiet. 1900-tallets prosjekt i selvkritikk og utforskelse av identitet er dermed 

skreddersydd for denne type kunst. Og mange av disse kunstnerne brukte mye tid på å avbilde 

livet sitt i stor grad gjennom kamera. Her kan man argumentere for at prosjektet i selvutforsking 

ikke har forandret seg så mye siden den gang.  

 Den store summen av selvportretter som ble laget på denne tiden kan sies å være et direkte 

resultat av det nye klimaet av introspeksjon, det vil si utforskingen av sine egne mentale og 

emosjonelle prosess35. Kort sagt kan man si at denne prosessen av introspeksjon er friheten til å 

snakke ut- for disse kvinnene, gjennom selvportrett.  

3.2 Hannah Høch   
Hannah Høch var født Anna Therese Johanne Høch i 1889 til en øvre middelklassefamilie i 

Gotha i Tyskland36. Faren Friedrich var inspektør i et forsikringsselskap og moren Rosa var 

amatørmaler. Høch viste tidlig interesse i estetiske fag, men minnes at faren mente at kvinner 

burde gifte seg og gi opp ønsker om å studere kunst.   

 Høchs ønsker og driv for en kunstnerisk utdannelse ble dermed ikke møtt med mangel på 

kontrovers37. Mulighetene hennes var få og begrenset. Hun endte med en mer håndverkorientert 

utdannelse som fulgte konvensjonene om hva som passet seg for en ung kvinne på denne tiden. 

Høchs kunstneriske talent og kulturelle interesse førte likevel til at hun tok mer avanserte kurs og 

timer i mønster og grafikk enn tradisjonelle håndverksutdannelser på denne tiden tilsa.  

                                                
35Borello, Frances. Women self-portrait. 161 
36 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch. “Whitechappel gallery publication.“London: Prester 

Publeshing,2014. 3 
37Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch.”Whitechappel gallery publication.” London: Prester 

Publeshing,2014. 3 
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 Interessen hun hadde for moderne kunst og design gjorde at hun tidlig ble bekjent med 

medlemmer av Berlins avantgarde miljø, hvor hun blant annet møtte Raul Hausmann.  

Hun var den eldste av fem søsken og startet utdannelsen ved den lokale pikeskolen, men ble 

trukket ut allerede som 15 åring fordi foreldrene trengte hjelp med de yngre søsknene hjemme38.       

 Utdannelsen ble ikke tatt opp igjen før seks år senere da hun i 1912 ble tatt opp ved School of 

Applied Arts i Berlin.  

 Her studerte hun glassdesign og oppdaget en interesse for produktdesign og tekstildesign, som 

hun ofte integrerte i kunst senere i livet. Skolen stengte da 1.verdenskrig slo ut i 1914 og hun 

returnerte hjem for å arbeide for Røde kors.  

 I 1915 returnerte hun til Berlin for å studere grafisk design og kunst ved School of the Royal 

Museum of applied arts under Emil Orlik. Her møtte hun dadaisten Raul Hausmann som hun 

innledet et stormfullt romantisk forhold med.   

 Tidlig periode:   

Mellom 1916 - 1926 arbeidet Høch for magasinforlegger Ullstein Verlag i avdelingen dedikert til 

håndverk, design og mønster med broderi, søm og strikk39. Hun skrev et manifest i 1918 om 

moderne brodering hvor hun oppmuntret kvinner av sin generasjon til å følge tidens ånd og 

utvikle en følelse og interesse for abstrakte former i arbeidet.   

 Det var på denne tiden under en ferietur til Osteen at Høch påstår hun oppdaget konseptet 

fotomontasje, som ble fundamentalt for hennes senere kunstnerskap. Hun fant bilder av tyske 

soldater, sendt hjem til deres kjære hvor de hadde limt sine egne ansikter på kropper til 

musketere.  

 Høch mente at det var her hun oppdaget makten collagemediet har til å fremmedliggjøre bilder- 

det vil si å gi dem ny mening med nye elementer og ny kontekst.   

 Høch startet raskt å jobbe med fotomontasje som sitt gitte medium, noe hun er best kjent for i 

ettertid. Mellom 1910-1920 årene var hun en del av den Berlinske dadabevegelsen, den eneste 

kvinnelige figuren der. Arbeidet hennes ble vist frem i den første internasjonale Dada samlingen 

                                                
38 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch. 3 
39Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch.. 3  
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i Berlin, hvor hun først ble nektet både inngang og deltakelse frem til Hausmann truet med å 

inndra sitt eget bidrag med mindre hun fikk være med.   

 På tross av Høchs estetikk som gikk utpå å låne fra populærkultur og anvende det i kunst 

gjennom collagemetoden, noe som passet godt inn i dadabevegelsen, var samarbeidet heller 

uheldig. Mye var dette grunnet den sexistiske holdningen mange av medlemmene hadde. Et 

eksempel er hvordan dadaist kunstneren Hans Richter kun husket henne for maten hun bistod 

med under Dada samlingen og skrev i sine memoarer om «sandwichene, ølen og kaffen som hun 

på en eller annen måte klarte å trylle frem tross mangelen på penger.» i 1922 avsluttet hun 

forholdet med Raul Hausmann og trakk seg ut av dadamiljøet.   

  Moden periode:  

 Mot slutten av 1920-tallet jobbet hun mer med andre kunstnere fra nye miljø. Blant dem var Piet  

Mondrain og Tristan Tzara og hun ble mer influert av De Stjil bevegelsen nå. Hun flyttet til 

Nederland og startet et langvarig forhold med forfatteren Til Brugman.   

 Ved Naziparties velde i 1930 årene ble Høch med mange andre kunstnere anklaget for umoralsk 

kunst og oppførsel. Utstillingene hennes ved Bauhaus School i 1932 ble stoppet og hun ble 

betraktet av regimet som en kulturell Bolshevik. Hun returnerte til Berlin for godt i 1936, hvor 

hun kjøpte et hus i utkanten av Berlin og ble værende i sitt eget form for eksil hvor hun holdt deg 

anonym og håpet at naboer ikke ville finne ut hvem hun var og anmelde henne. Hun giftet seg 

med pianisten Kurt Matthies i 1938 og de skilte seg i 1944.   

 Sen periode:  

 Etter krigen brøt Høch med mange av sine førkrigsrelasjoner, både kunstnerisk og sosialt.  

Arbeidet hennes forflyttet seg fra den figurative montasjen hun var kjent for til mere abstrakte 

uttrykk, noe mange kunstnere eksperimenterte med på denne tiden. Hennes senere arbeid fulgte 

ikke med like mye popularitet som det tidligere.   

 Kunsthistoriker Dawn Ades besøkte Høch tidlig på 1970-tallet og la spesielt merke til at hun var 

like opptatt av naturen som hun var av kunst. Hun kommentere: at man måtte bøye seg under 

epletrær for å finne frem til inngangsdøren. Og arbeidet hennes var fylt av kvister og andre 

organiske materialer som ble inkorporert i kunsten. 
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  Arv:  

 Høchs selvvalgte forsøk på å gjemme seg selv under 2. Verdenskrig og at hun senere valgte å bli 

boende relativt anonym og utenfor det urbane miljøet i Berlin kan svare for at hun holdt seg 

ukjent i mange år. Dawn Ades registrerte Høchs motstand og mangel på ønske om å være kjent 

og bli kjendis, kanskje en bieffekt av den enorme oppmerksomheten og utnyttelsen hun opplevde 

under Dadaistene.   

  Likevel er hennes pionerarbeid med fotomontasje blitt en inspirasjon for mange kunstnere i 

senere tid, spesielt kvinner. Blant dem er Grete Steen, Claude Cahlun og Cindy Sherman.   

  Kunstnerskapet hennes med «cuttup stil» ble også relevant for punkbevegelsen, som oppstod på 

1980-tallet, kort tid etter Høchs død i 1978.  

  Det Høchs arbeid er mest kjent for i ettertid er hvordan hun promoterte et selvbevisst arbeid 

med collage av diverse fotografiske elementer fra forskjellige kilder for å lage kunst. Dette bidro 

med å bevisstgjøre idéen om hva som kan regnes som kunst, ved å inkorporere elementer fra 

populærkultur og produktdesign inn i «High» art. 

  Høch hadde også en politisk ikonografi ved kunsten sin, hvor hun aktivt kritiserte spesielt 

kvinners status i samfunnet og oppmuntret til et aktivt arbeidsmiljø for kvinner. Både gjennom 

kunsten og livsvalg hun tok.   

3.3 Dadaismen og fotomontasjen 

`The Dadaistic person is the radical opponent of exploitation: the logic of exploitation creates 

nothing but fools, and the Dadaistic person hates stupidity and loves nonsense! Thus, the 

Dadaistic shows himself to be truly real, as opposed to the stinking hypocrisy of the patriarch 

and the capitalist pershing in his armchair.´  

 

Slik lød programinvitasjonen til den aller første internasjonale dada konvensjonen40, holdt 

mellom 30.juni-25.august ved Kunsthandlung dr Burschard i 1920 Berlin. Tonen var satt til 

publikumsforventningene.  

                                                
40 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch.  3 
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 Ved utbruddet av 1. Verdenskrig var avant-garde kunstnernes kanaler internasjonalt åpne41. Det 

meste av tendenser og utbrudd fløyt gjennom Paris som et hovedsentrum, men bevegelser kom 

fra et rikt mangfold av steder i Europa og Amerika. Dette forandret seg ved krigens frembrudd.  

Det ble problematisk å reise mellom land i stadig konflikt, og frivillig eller ikke så ble de 

utøvende kunstnerne selv dratt inn og engasjert i krigen på forskjellige måter.  

 Flere av disse kunstnerne ble drept, skadet eller isolert fra samfunnet grunnet politisk eller 

religiøs forfølgelse42 , og en egen krig startet på det sosiale planet av revolusjon. Slik mengde 

politisk aktivisme innen kunst hadde aldri vært sterkere enn den nå ble blant avant-garden.  

 Disse årene var apokalyptiske. Store makthus og familier- flere generasjoner gamle ble nå 

avkastet og utryddet og nye politiske makter tok nå over den historiske arenaen. Teknologi 

gjorde sin store anmarsj, først og fremst militærteknologi og tok på sin vei over den sosiale 

kontrollen i samfunnet. Død og ødeleggelse dro over Europa i en størrelse som ikke var sett 

siden svartedøden.  

  Når man snakker om moderne kunst på denne tiden er det dermed viktig og ta høyde for de 

livsfaktorene kunsten ble produsert under. Sett på denne måten er det ikke rart at kunst produsert 

under denne tiden og disse omstendighetene ofte anses å være ekstrem og dramatisk.  

  De var i hovedtrekk to grupper med helt motsatte mottakelser av de sosiale endringene på 

denne tiden innen avant-garden. Den første bestod av de som mente at krigen hadde skjedd som 

konsekvens av et kollektivt sammenbrudd i samfunnet på grunn av brudd med delte verdier og 

sosiale konvensjoner, som avant-garden selv var et resultat av. Disse kom til å se på krigen som 

en slags renselsesprosess, et stort offer for å gjenvinne kontroll og balanse i samfunnet ved å 

bygge det opp på nytt.  

 Den andre gruppen så på krigen som et resultat av den skjule barbarismen i samfunnet, spesifikt 

dets ledere og styringsmakter. Deres løsning var å forhindre at disse styringsmaktene av gamle 

konvensjoner og borgerlige rammer fikk fortsette å lede, ved å høylytt røpe deres svakheter og 

mangler for massene. Dada kom under den sistnevnte gruppen.  

 Denne reformasjonen innen avant-garden førte til at nye bevegelser utviklet seg andre steder enn 

Paris og ofte med forskjellige utgangspunkter43, selv om de ofte skjedde på samme tid over 
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landegrenser. I Berlin og Zurich vokste det frem en veldig politisk engasjert gruppe med 

kunstnere, sterkt motivert til å utfordre samfunnet rundt seg.  

 Denne dadaen kunne nesten sies å være anti-kunst i sin ulogiske galskap og konstante kritikk av 

etablerte kunstinstitusjoner og sjangere, men det var spesielt det borgerlige liv, kunst, orden og 

rasjonalisme de kritiserte44.  

  Ifølge dem var de borgerlige mennesker, og dermed også kunsten og logikken deres blitt 

implisert i krigen og dermed medskyldig i massedøden av millioner av mennesker45. Den 

borgerlige kulturen var bare en maske for å kamuflere en dypere barbarisme og denne kunsten 

fortjente å dø fordi den, som alt annet var skyldig i denne kamuflasjen. Ingen steder kunne man 

se denne overgangen fra hermetisk kunst, til kulturell protest, til politisk motivert intervensjon i 

samfunnet så godt som i dada kunstnerne i Berlin på tidlig 1900-tallet.  

 For å gå tilbake til dada konvensjonen i 1920 Berlin, ble arrangementet like storslått som det var 

planlagt at det skulle være46. Kunstnerne som utstilte erklærte seg høylytt imot tradisjonelle 

samfunnsrammer og, som en konsekvens, estetiske retningslinjer og organiseringen av kunst og 

kultur i Berlin.  

 Dadaistenes mål var å utforske det fragmenterte støyet av urbant miljø, den uendelige 

fortvilelsen av politiske endringer i deres tid og den enorme økningen av visuelle bilder som 

kamera og fotografi hadde ført til.  

 Den første internasjonale dada konferansen hyllet triumfen av «cutt&paste» collager. Istedenfor 

å bruke maling og pensel benyttet dadaistene seg av utklipp fra aviser og fotografier for å 

fremme sitt budskap. De representerte kunstnerne bestod hovedsakelig av de mest etablerte dada 

kunstene i Berlins kunst miljø på denne tiden, en brautende og høylytt gjeng.  

  Hannah Høch utstilte flere velgjorte collager ved utstillingen og hennes bidrag ble beskrevet av 

daværende kunstkritiker Adolf Behne som fremragende arbeid, som på tross av messens mangler 

gjorde det verdt å ta turen innom47.  

 Høch gjorde seg allerede her gjeldende og stod sterk i et ellers mannsdominert miljø. Hennes 

forståelse av collagemedieumets potensiale for å utforske tradisjonelle estetiske former var ikke 

bare et midlertidig øyeblikk i hennes kunstneriske utvikling, men det la også grunnlaget for det 
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som senere ville bli en interesse i å utforske og eksperimentere med de bitre, vakre og gripende 

mulighetene collage gav. Noe som senere ville bli hennes livsarvinger i kunstverdenen.  

 

 «I have always tried to exploit the photograph. I use it like colour as the poet uses the word.» 

- Hannah Høch  

 Mediumet collage eller fotomontasje ble sterkt assosiert med dadaistene48. Måten å jobbe med 

oppriking og sammensetting av fragmentert appellerte til deres kunstneriske utrykk og politiske 

ståsted. Høch er ansett som en av de første til å utvikle denne teknikken til det vi kjenner til i dag 

og reflekterte ofte over sitt selvvalgte medium:  

 

«The wide range of fuses for photographs led to a new form of compressed utterance. 

Photomontage. This term was later subsumed in `collage. It means: stuck down, adjoining. The 

process of remounting, cutting up, sticking down, activating-that is to say,alienating-took hold in 

all different forms of art. And all kinds of intermediate form arose as the process was tried out: () 

 In literature it has always been done: claiming poetic license, we ad or remove letters. We give 

word the wrong meaning by using them nonsensically- `to bare ones heart to somebody´. Casting 

our scruples aside, we ignore syntax, if that gives greater weight or colour to what we have 

penned.  

  This technique, with has been perfected in poetry, has now met its match in visual art, in the 

realms of optic. There are no limits to the materials available for pictorial collages-above all they 

can be found in photography, but also in writing and printed matter, even in waste products. 

Colour photographs have a particular appeal in the making of an entirely new variant of làrt pour 

l`lart. But complicated thought processes can also be communicated by this means. 

 So it was necessary to find an all-embracing word for all these things. Perhaps even a word with 

some give in it. It cam from France, after 1945- the word ´collage´. In visual arts it 

predominantly refers to a newly created entity, made from alienating components. «49 

 

                                                                                                                                  - Hannah Høch,  

 

                                                
48 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch. 16 
49 Høch, Hannah. Zur Collage.Ustillingskatalog: Hannah høch, Collagen aus en Jahm.1961.171. 18-19 
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 I følge Høch var de første fotocollagene basert på fotografier og utviklet fra fotografier, og selv 

om det ikke er like gamle som fotografiet, så er det ikke i motsetning til det folk flest tror, et 

resultat av etterkrigstiden originalt50.  

  Den første distansen av denne formen det vil si oppkutting og sammensetting av foto eller deler 

av foto fantes i bokser man fant hos bestemødre, i gamle bilder av forskjellige slektninger kledd i 

militære uniformer med pålimt hode51. I disse tider ble hodet ofte satt på en ferdig printet 

musketerer, både på grunn av prisene for fotopapir og ofte fordi menn ble innkalt så fort at man 

ikke hadde tid til å arrangere fototimer før de ble sendt ut i krig. For Høch var hennes første møte 

med fotomontasjer slike nostalgiske resultater av krigen.  

  Når dadaistene begynte å utforske måter å analysere nye former gjennom fotografi på rundt 

1919-tallet, så skjedde det ganske så samtidig på tvers av mange land. Frankrike, Tyskland, 

Russland og Sveits. Grunnet diplomatiske begrensninger på denne tiden var det nokså avgrenset 

tilgang og kontakt mellom disse landene, og dermed ingen naturlig kontakt mellom kunstnerne. 

Høch mente det var rart at fotomontasje dermed ikke var noe som ble sendt rundt muntlig, men 

heller en bevegelse som ble satt i gang av fotografiet selv.  

  Fotomontasje har satt sitt preg i filmverdenen med reportasjer og klipp, den europeiske 

reklameverdenen med plakater, publiserte former og den frie form for fotomontasje. Den 

sistnevnte er kunstformen som vokste opp fra fotografiet, som med sin egenartede karakteristikk 

åpnet opp for en ny og fantastisk plattform for det kreative mennesket.  

 3.4 Det fotografiske selvportrettet  
 Det aller første fotografiet er kreditert til franskmannen Joseph Nicèphore Nièpce (1765-1833)  

som ble den første til å ta et varig fotografi av utsikten fra loftsvinduet sitt i Grais i 182652. 

Resultatet kom etter åtte timers eksponering og ble der og da døpt heliograf. 

  Resultatet er sammenlignet med senere fotografier, svært dårlig og uklart, men grunnet at arket 

holdt på avbildningen permanent for førte gang noensinne, har den holdt sin status som det aller 

første fotografiet.  

  Fotografiets potensiale og bruk virker å ingen ende ha. Det blir brukt som dokumentasjon, 

portretter, landskap, bybilder, familieminner og-i sin mer manipulerte versjon, reklame og kunst. 

                                                
50 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch. 141 
51 Herrman, Daniel. The rebellious collages of Hannah Høch. 141 
52 Clarke, Gragam.The Photograph.Oxford University Press, 1997. 12 
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Det fotografiske portrettet er spesielt vanskelig område innenfor den fotografiske praksisen. Det 

er en konstant følelse av tvetydighet over alle fotografier, men aldri er dette så tydelig som i de 

fotografiske portretter. Portretter er et sted for en kompleks serie av interaksjoner, estetikk, 

kultur, ideologier, samfunn og psykologi.  

  I starten av portrettets historie var det ofte oljebaserte malerier53. De symboliserte status, 

privilegium og rikdom i samfunnet og det var kunstnerens oppgave å fange både tiden og 

personligheten til subjektet i bildet. Ved det fotografiske selvportrettets anmarsj ble dette i 

starten sammenlignet med oljemaleriet som en umiddelbar representasjon.  

  Der oljemaleriet var ansett som et medium for å fange subjektets personlighet og status, ble 

fotografiet ansett som en mer realistisk kopi som fanget personens ytre, men sa lite om den indre 

personligheten. 

  Dette endret seg utover 1800-tallet når man så en enorm økning av etterspørsel for fotografi, 

både som portretter og som offisielle dokumentasjonspapirer som pass og militære dokumenter. 

Økningen av antall gallerier som jobbet med fotografi og effektiviteten av arbeidet og prisen 

gjorde at dette mediet åpnet seg for flere medlemmer av samfunnsklasser, som 

oljemaleriportrettene ville vært for dyre for.  

  Daguerretotype kamera, som i disse galleriene var det vanligste kamera å bruke, fungerte som 

en plate som avbildet et direkte speilbilde. Med andre ord ble det tatt bilde av det andre så, ikke 

en selv. En plate tok kun et bilde og subjektene måtte stå helt stille i 20 til 40 sekunder. Det var 

en veldig formell interaksjon å ta bilder i disse galleriene.  

  Til tross for denne bokstavelige avbildningen av subjektet og representasjon er bildet ofte 

innrammet i en kontekst av komponerte og selvvalgte elementer som setter tonen for bildets 

tolkning. Når alt kommer til alt er bilde likevel ikke en bokstavelig realitet, men en nøye 

konstruert iscenesettelse. Portrettet kan dermed sies å være en slags reklame for selvet.  

  Kunstnerne innen dadaisme, kubisme, surrealisme og ekspresjonisme forlot den bokstavelige 

formen for representasjon i fotografi for å prøve å etablere et visuelt bilde av en indre så vel som 

en ytre kompleksitet av selvet. På en måte prøvde de å forene de karakteristikkene oljemaleriets 

portretter og fotografiets portretter var kjent for.  

                                                
53 Clarke, Gragam.The Photograph. 102-103 
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 Amelia Jones siterer Barthes i Self/ Image og sier at ifølge han er fotografiet et dødshåndterende 

apart, som har evnen til å stoppe tiden for oss og holde på et øyeblikk for evig54. Vi er dermed 

trukket til dets evne til å forlenge og noen ganger forevig gjøre dødelighet og skjule tiden i ett 

bilde.  

 Hvor mange av oss holder ikke på fotografier fra spesielle øyeblikk i livet av tidligere seiere 

eller emosjonelle minner som vi av og til tar frem for å oppleve igjen og igjen? Men paradoksalt 

nok, på samme tid som et fotografi kan fange et øyeblikk og gjøre det tidløst, er fotografiet også 

en form for død55. Det er et stivnet motiv som i seg selv ikke kan gi mer en kun det du ser. Det er 

ett mangel og tap over det, en fordel og en ulempe ved det 

  Fotografiet er et tegn på hvordan tiden passerer og hvordan vi ser vår egen dødelighet, samtidig 

som vi prøver å holde oss evig unge gjennom fotografiet, spesielt fotografiske selvportretter.  

  «I am neither a subject or an object, but a subject that is becoming an object. I am experiencing 

a micro version of death. I am in fact becoming a specter. « - Barthes  

 Det er flere viktige redskaper og virkemidler som er essensielle for fotografiske selvportretter. 

Av dem vil speil og selvutløser være redskaper som er viktig å se på i forhold til oppgaven, både 

som kunstneriske redskaper og psykoanalytiske redskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
54 Jones, Amelia. Self, Image and Technology. Behind this mask another mask.42 
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4. Selvets analyse  

4.1 De utvalgte verkene 

 I de tidligere kapitlene har jeg prøvd å legge til rette alt av bakgrunnsinformasjon og teoretisk 

grunnlag for det jeg ønsker å bruke som analyseverktøy i dette kapittelet. Det jeg her vil forsøke 

å gjøre er å ta for meg de utvalgte verkene av Hannah Høch, og gjennom en verksanalyse med 

nevnte teori i grunn, analysere hvordan Selvet kan sies å fremstilles i bildene.  

 Den utvalgte verkssamlingen er delt i to hovedgrupper. Den første er fotografiske selvportretter, 

enten av Høch alene eller med andre. Disse er tatt mellom tidsrommet 1919 til 1930 og er et 

utvalg av selvportretter da dette er spesielt relevant for oppgavens formål. Alle disse fotografiene 

er sort/hvite og har en realistisk fremstilling av Høch.  

  Den andre billedgruppen er diverse fotomontasjer, alle med ulike motiver og tittel, men til felles 

at de alle er basert rundt en kvinnelig figur med feminine trekk bygget opp av ulike materialer og 

formspråk.  

 Hovedargumentet for oppgavens utvalg er at selv om ingen av disse verkene er selvportretter på 

den tradisjonelle måten, så er det fortsatt åpent for å tolke Selvet i disse verkene, både for seg 

selv og basert på Høch som kunstner.  

 Det jeg håper å oppnå gjennom dette kapittelet er å etablere Selvet i bildene basert på Lacans tre 

hovedgrupper av Ego- ego, superego og ego ideal. og redegjøre for hvordan tilstander av Selv 

som verdi, tillit og følelse som kan tolkes i bildet. Jeg ønsker også å plassere verkene i de ulike 

utviklingsgruppene til Lacan – det reelle, det imaginære og det symbolske for å argumentere for i 

hvilken grad av utvikling selvet kan tolkes å være plassert innen.  

 Jeg vil også argumentere for i hvilken grad Silvermans teorier om kroppslig ego, blikk og syn 

gjør seg gjeldende i forhold til selvet og hvordan Jones teorier om representasjon og 

fremmedliggjøring kan tolkes i bildene.  

  Forhåpentligvis vil jeg gjennom disse analysene kunne vise hvordan Hannah Høch som 

kunstner kan ha vært farget av sine omstendigheter og hvordan hun prøvde å utforske seg selv 

gjennom verkene sine, men også hvordan selvet muligens kan fremstå som autonomt fra biografi 

og være basert på andre faktorer i et kunstverk.  
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4.2 Høchs fotografiske selvportretter- det sort/hvite selvet.  

Hannah Høch starter tidlig i sin kunstneriske karriere med å utforske fotografiet som et visuelt 

hjelpemiddel for selvutforskelse, som mange av sine samtidige kunstner kollegaer. Fotografiets 

bredde som uttrykksmåte og mengde av virkemidler og hjelpemidler tiltalte mange av kunstnerne 

på denne tiden, blant annet dadakollega Raoulf Haussmann som Høch var i et romantisk forhold 

med i flere år. Sammen representere de to de mest aktive fotomontasjekunstnerne og pionerne på 

denne tiden.  

 Selv om Hannah Høch i utgangspunktet er kjent mest som fotomontasje- og collagekunstner, så 

er et stort utvalg av verkene hennes også selvtatte fotografier. Noen ganger ble materialene fra 

disse gjenbrukt i fotomontasjer, mens andre ganger var de kun for eget mediets skyld. Disse 

fotografiene varierte fra personlige minner til dokumentasjon av tekstilarbeid til kunstneriske 

utprøvelser. Som typisk for tiden var de fleste sort/hvite og ble fremkalt på film av Høch selv.  

 Selvportrett med Raoul Hussmann fra 1919 (figur 2) er fotografert med selvutløser og fremkalt i 

sort/hvitt. Det avbilder Hannah Høch som ung kvinne og Raoul Haussmann sammen, men 

skikkelsene deres er lagt oppå hverandre isteden for side om side. 

  Metoden som er brukt for å få dette resultatet er dobbelteksponering, hvor to eksponeringer er 

lagt i samme bildet ved å eksponere en filmrute flere ganger og lukke lokket mellom hver 

eksponering. Resultatet er et åndsvevende, nesten sart drømmeportrett med uskarpe overganger 

og omriss.  

 Det er vanskelig å identifisere hvem av de to som er i forkant og bakgrunn i bildet. Både Høch 

og Husmann er plassert fra midten til venstre del av bildet og lener seg på høyre arm. De er 

begge kledd i sort som står i sterk kontrast til hendene og ansiktet deres. Haussmanns 

eksponering er noe forstørret i forhold til Høchs og han virker dermed større enn henne i bildet, 

men Høchs eksponering er sterkere og hennes figur er klarere i definisjonen i sammenligning.  

 Å gjøre et forsøk på å analysere Høchs identitet og selv i verket er dermed vanskelig uten å ta 

hensyn til at Haussmann opptar halve entiteten i bildet. Det er som de to er sammensmeltet til et 

vesen med to hoder, hvor du nesten ikke kan skille den ene fra den andre.  

 Både Høch og Haussmann ser direkte på beskueren, men det er Høchs blikk som fanger oss 

mest. Øyene er plassert i midten av bildet og selv om Haussmanns eksponering ligger som et 

slags slør over henne så er blikket veldig tydelig å se, nesten som hun utfordrer oss til å unngå og 

legge merke til henne.  
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 Muligens prøver hun gjennom blikket å formidle at hun til tross for denne dobbelte figuren vi 

ser er et selvstendig vesen som finnes autonomt fra Haussman, som hun ofte ble knyttet til i 

profesjonelle og private sammenhenger. Eller kanskje symboliserer blikket Høchs bevissthet av 

publikum og samfunnets blikk på henne som kunstner og person. Uansett hva grunnen er så er 

det et blikk ut fra bildet som er fangende som beskuer og som er vanskelig å rive seg vekk fra.  

  Sammenligner vi dette selvportrettet med Raoul Haussmann med et annet selvportrett tatt noen 

år senere, ser vi at på tross av både identisk arbeidsmetode og framgangsmåte med 

dobbelteksponering, så er det to veldig forskjellige uttrykk av Selvet vi får i disse bildene:  

  Self portrait in studio fra 1930 (figur 3) har ikke samme mørke komposisjon som Self -portrait 

with Raul Hussmann. Her ser vi deler av studio rommet som Høch arbeidet i med vegger, bjelker 

og bilder.  I forkant av bildet ser vi et staffeli med påbegynt lerret og malepalett. Rommet som vi 

ser det i bildet gir oss ingen tvil om at dette er et studio eller arbeidsværelse for en kunstner.  

  Som mange selvportretter i fotografi på denne tiden så bruker Høch her strategiske sekundære 

elementer spesifikk for å vise sin individualitet og seg selv som en utøvende kunstner. Vi ser 

tydelig gjenstandene og rekvisita som er plassert i bildet for å vise hvem Høch er og hva hun 

driver med. Hennes status som kunstner er tydelig vist frem i dette selvportrettet og det selvet 

som kommer frem er tydelig preget av disse aktive valgene av komposisjon og detaljer.  

 I likhet med Self portrait with Raul Haussmann er Self portrait in studio også en sort hvit 

dobbelteksponering som har resultert i en dobbelt figur, men i dette tilfelle er figuren eller 

figurene kun av Høch selv. Hun er kledd i det som ser ut som en lys morgenkåpe, muligens en 

arbeidsdrakt og håret er klippet i en kort bob. På tvers av bildet, i midtkanten går en sort strek 

som bryter bildet i to.  

 Høch-figurens to «hoder» ser til hver sin kant av bildet. Den som virker å ligge i fremkant er 

fremoverbøyd, med hodet til venstre og ser ut til å justere noe med hendene, muligens 

selvutløseren brukt for å ta fotografiet.  Den andre figuren i bakgrunn står mer opprettet med 

hodet til høyre, venstre arm avslappet ned langs siden og justerer noe utenfor billedrammen med 

høyre arm.  

 Spørsmålet er altså: I forhold til Selvet, hva er den vesentlige forskjellen på disse fotografiene? 

Hvis jeg skal prøve å svare på dette i forhold til Lacans teori om Ego,superego og ideal ego som 

nevnt tidligere, er det noe naturlig å tolke Self potrait in studio som et noe mere selvstendig selv.  
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 Figuren består tross alt av kun Høch selv, et bevist valgt fra hennes side. Altså er selvet i dette 

bildet kun av Høch. Man kan argumentere for at denne dobbeltheten av figuren er en form for 

splittelse i identiteten hennes, noen som om hun trenger å dele i to eller splitte ved seg selv 

visualisere noe om selvet.  

  Høch var en kvinnelig kunstner på en tid der den moderne kvinnen følte mye på manglende 

profesjonell status i samfunnet. Kanskje er den doble Høch i bildet ment som en refleksjon på 

hvordan en Høch hun selv følte seg splittet mellom sine personlige og profesjonelle ønsker og 

drømmer- og den andre Høch er den som må arbeide under de normative rammene og 

begrensningene som samfunnet har satt.  

 Igjen er det viktig å se på de åpenbart selvvalgte gjenstandene som er brukt for å fremme seg 

selv som et kunstnerisk individ. Som nevnt tidligere blir det på denne tiden spesielt viktig for 

kvinnelige kunstnere å vise til sitt eget rom og plass hvor de kan uttrykke seg selv som 

kunstnere.  

 Et studio var både tegn på yrke og kreativitet, men også på selvstendighet, identitet og frihet. 

Det har åpenbart vært viktig for Høch at disse karaktertrekkene og yrkestrekkene vises i bildet. 

Altså en måte å huskes som både seg selv og som sin kunstner selv i portrettet. 

  Walter Benjamin sikter til noe lignende i – Kunstverket i reproduksjonsalderen, hvor han sier at 

et fotografi kan transformere både strukturen rundt representasjon, men også strukturen rundt 

vestlig sivilisasjon og kultur selv56. Oppfinnelsen av fotografisk representasjon er knyttet til 

portrettet i den moderne kulturen, altså den har bidratt til en kultur av å huske, mimre og være 

nostalgisk over det som har vært.  

 Mennesker vi ser på bilder varierer mellom det indre og det ytre, mellom minnene og 

representasjonen. Den Hannah Høch vi ser i fotografiet er både en erindring av hvordan hun så ut 

på den tiden, men også på samfunnet hun levde i. Dermed er fotografiske portretter aldri 

fullstendig autonome for tiden de blir produsert i. Det er dermed naturlig å konkludere med at 

self- portrait in studio er et portrett av datidens samfunn, så vel som av Høch selv.  

 Høch fremførelse av subjektet, som her er seg selv er altså ulikt i disse bildene, men har til felles 

at de begge er selvvalgte. Det er Høchs aktive valg om å jobbe med seg selv som subjekt som er 

av interesse her. 

                                                
56 Jones, Amelia. Self, Image and Technology. Behind this mask another mask.37 
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 Hun har valgt å jobbe med en selvutløser, et aktivt verktøy som tillater en fotograf å fotografere 

seg selv og skifte rollen sin fra bak kamera til foran. Selvutløseren fungerer her som en 

tilrettelegger for selveksperimentering i like stor grad som speilet og kamera.  Man kan si at det 

er et verktøy av selvutforskelse så vel som verktøy av kunstnerisk utforskelse. Med disse 

hjelpemidlene kan en kunstner jobbe med seg selv og modellere og forme seg selv for å få fanget 

et spesielt øyeblikk på kamera. Det er et individs prosess for selvrepresentasjon.  

 Gjennom denne prosessen ligger den beskuende handlingen av å se og bli sett, ikke bare fordi 

Høch fysisk ser seg selv i speilet, kamera og senere på bildet, men fordi det er et underliggende 

behov for å se og bli sett, både av seg selv men også av samfunnet.  

 Det å jobbe med seg selv som subjekt handler både om hvordan man ser og ønsker og se seg 

selv, men også hvordan man forventer og ønsker at andre skal se deg.  

 Spesielt i fotografi blir i det i denne perioden viktig å se på hvordan subjektet skjer, hvordan de 

skaper subjektet i den kunstneriske prosessen57. Det er spesielt i forhold til fotografi fordi dette 

mediet har iboende et potensiale om løfter om logisk og ærlig gjengivelse av subjektet, selv om 

det oftest tas i å være falskt. Dette kalles « det som har vert før linsen», altså det som er sant før 

bildet skjer.  

 Gjennom selvutformelse utfordret og eksperimenterte kunstnerne på denne tiden med «jeget», 

som noe likt men også ulikt fra seg selv58. De prøvde å si noe om hvordan selvet er etablerte 

både gjennom tilskueren og en selv og vise at disse to alltid er avskilte fra hverandre.  Fotografiet 

gav kunstnerne mulighet til å jobbe med selvet rundt ustabiliteten av menneskelig eksistens og 

identitet i et raskt endrende teknologisk miljø.  

 For eksempel i disse to selvportrettene er subjektet kunstneren selv. Det er det Høch har valgt å 

føre frem i verkene. Det er produsert, med uttak og tillegg av henne. Så det er en balanse av det 

som er der fordi hun har valgt det og det som er der i isteden for noe annet, fordi hun har valgt å 

unnlate det. 

 Fotografiske selvportretter gir som nevnt et løfte om at et kunstverk skal gi oss som beskuere en 

følelse eller forståelse av kunstneren i helhet, mens i realiteten ser vi kun det som er valgt å vises 

frem. Dette er det problematiske forholdet mellom beskuer, subjekt og kunstner. Det er alltid en 
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usynlig overgang mellom det som handles ut og blir representert – altså det som blir gjort og det 

som blir sett.  

 Det er på grunn av denne bevisstheten rundt seg selv at disse portrettene, og til en viss grad alle 

de fotografiske selvportrettene må plasseres under det imaginære stadiet av utvikling i forhold til 

Lacans teorier.  

 Hannah Høch er fremstår her som et vesen som er bevist på seg selv som individ, men også på 

forholdet til verden utenfor. I likhet med barnet som ser seg selv og moren i speilet og plutselig 

oppfatter seg selv som et individ som er splittet fra andre i verdenen rundt så er Høchs portretter 

begge et selv som er beviste på seg og sin rolle i samfunnet og verket. Det ene som en utøvende 

kunstner i self-portrait in studio og den andre som halvparten i et forhold med Haussmann i self-

portrait with Raul Haussmann. 

  Kamera fungerer her som speilet for selvet, hvor de oppnår en ny form for selvbevissthet så 

snart de ser seg selv gjennom linsen. Det er en prosess som har som mål å prøve å plassere seg 

selv i verden og finne sin plass blant andre i samfunnet.  

 Selvet er her nært knyttet opp mot det ideelle ego og ego idealet. Hvordan man selv ønsker man 

var og hvordan samfunnet ønsker man var. I Self-portrait in stuido er det åpenbart eksperiment i 

hvordan å fremme seg selv som den versjonen man ønsker å vise, en kunstner, en utøver, en 

moderne kvinne og et individ, mens i Self-portrait with Raul Haussmann er det mer et forsøk fra 

Høch om å passe inn med den rollen hun har i forholdet sitt til Haussmann og verden som 

observerer dem sammen.  

 I disse selvportrettene har selvet utviklet seg videre fra det eksistensielle selvet til det 

kategoriske selvet, som forklart av Lewis59. Ikke bare er det en underliggende forståelse av sitt 

eget selv som adskilt fra andre vesener i verden, men det er også en bevissthet på seg selv som et 

objekt i verden som i likhet med alle andre objekter består av egenskaper som kan kategoriseres.  

 Høchs selv kan her settes inn i forskjellige kategorier som kjønn, alder og andre egenskaper. 

Selvet er her en kvinne, en kunstner, en del av et forhold, en del av et samfunn og et individ. Men 

det er også et dypere nivå enn slike konkrete kategoriseringer. Selvbeskrivelsen i verkene vitner 

også om refleksjon over indre psykologiske egenskaper som selvbevissthet, partnerskap og 

refleksjon.  

                                                
59 Lewis, Michael.Self-knowledge and social development in early life, “Hanbook of personality”, New York: 
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 Det er i grunn Høchs selvbevissthet og selvbilde vi blir vist i disse portrettene, altså hvordan 

Høch ser seg selv60. Vi ser en fysisk beskrivelse og gjengivelse, en refleksjon over hennes sosiale 

roller og hennes personlig egenskaper.  

 I kontrast kan man også se tydelige tegn på Høchs ideelle selv, eller hvordan hun ønsker hun 

var, for eksempel hvordan hun henviser til seg selv som kunstner i portrettet. Disse doble 

figurene kan dermed symbolisere uforenligheten mellom selvbevisstheten og det ideelle selvet. 

Som nevnt i tidligere kapittel er det alltid en viss mengde uforenlighet mellom disse og hvilken 

opplevelse individet har av sin egen identitet, selve beskrivelsen av selvet -er alltid farget av 

dette.  

 Lacan beskriver denne uforenligheten eller følelsen av savn som typisk for det imaginære 

stadiet61. Siden vårt ego dannes av missoppfattelsen vi gjør av oss selv i møtet med speilbildet, så 

streber vi resten av livet etter å være dette fiktive vesenet vi har opphøyd om oss selv, og kjenner 

konstant på mangelen av å ikke leve opp til det. Det Imaginære stadiet som selvet befinner seg i i 

disse portrettene er dermed alltid farget av en bevissthet og ønske om å skjønne seg selv og sin 

rolle i forhold til samfunnet og livet og uforenligheten og savnet av å ikke være den man ønsker 

å være.  

 To andre eksempler på fotografiske selvportretter av Hannah Høch er Self- portrait in Holland 

(Figur 3) og Self-portrait (Figur 4). Disse er også sort/hvite portretter, men mer avkappet i 

figuren. Her ser man kun hodet og antydning til overkropp. Bildene er tatt samme år, så 

utseendemessig er Høch lik på begge bildene. 

 Disse portrettene bærer et mer realistisk preg enn de forrige eksemplene. I motsetning til de er 

figur 3 og 4 fremkalt med en enklere eksponering, basert mer på sort/hvite kontraster. 

Bakgrunnen i begge bildene er detaljeløse og uskarpe, så Høch er i fokus på begge.  

 I Self-portrait in Holland er Høch vendt ut mot høyre del av bildet, skuende ut av rammen med 

et tankefullt uttrykk. Det kan se ut som det regner på bildet, men det er mulig dette er et resultat 

av fremkallingen, for verken hår eller klær ser våte ut. Hun har på seg en hvit skjorte med sort 

knytting i halsen og er plassert i forkant av en høy vegg eller et gjerde med stripete planker.  

 I Self- portrait er Høch vendt mot kamera. Ansiktet hennes tar opp store deler av venstre side av 

bildet og hun er smiler innbydende og aktivt mot beskueren. Bakgrunnen er ufokusert, så man 
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ser ikke så mye detaljer, men mengden naturlig lys som opplyser bildet sikter til at dette også er 

tatt ute istedenfor inne i et studio eller hjem.  

 Det er en mer deltagende Høch vi ser i dette bildet. Hun er bevist på kamera og tar aktiv del i å 

bli sett. Hun ser direkte tilbake og smiler, tydelig komfortabel med å synes og oppmuntrer 

beskuerne til å fortsette å se. Det er noe nesten lurt ved smilet hennes. Som om hun vet noe hun 

skjuler fra oss.  

Self-portrait in Holland er i motsetning et mer passivt selv i forhold til beskueren. Høch virker 

mer inntrukket og i sin egen verden. Hun ser mot noe utenfor bildets kontekst og virker å tenke 

hardt over noe.  

 Slike type portretter var ikke uvanlige på denne tiden og ble ofte brukt spesielt med menn i høye 

stillinger62. Hodet er i fokus uten eksterne referanser i bakgrunn. Hodet er selve symbolet på 

intelgens, individ og geni. I motsetning ble kvinner ofte portrettert mer estetisk med et 

underliggende passivt utrykk som mer fremmer de kvinnelige skjønnhetsidealer enn 

individualitet.  

 Tidligere eksempler på slike portrett er Julia Margaret Camerons (1815-1879) portrett av Sir 

John Herschel  Figur 6) og Mary Hiller (Figur7). Her er fremstillingen av Mary Hiller en typisk 

feminin og passiv portrettstil. Hiller blir sett mer enn hun selv ser og er et produkt mer av massen 

enn av sitt eget individ.  

Forskjellig fra Hiller er Herschel mer direkte i kontakt med kamera og publikum. Han er vendt 

mot oss og ser direkte på oss. Øyekontakten med kamera foreslår et parallelt indre syn innen 

bildet. Herschel oppleves som mer individuell og selvstendig med et hint av geni enn Hiller, som 

virker å finnes mer for publikum enn seg selv i bildet. Slike portretter fremstilte en typisk 

stereotypi og forskjellighetsopplevelse av kjønn for denne tiden.  

 Det er denne stereotypien Høch utfordrer og eksperimenterer med i disse selvportrettene. I Self-

portrait in Holland er Høchs fremstilling av seg selv til en viss grad fjernet fra beskueren i den 

grad at hun ikke aktivt deltar med publikum med blikket. Høch ser ut mot noe i utkanten av 

billedrammen og virker kontemplerende og tankefull over noe. 

 I likhet med portrettet av Mary Hiller ser hun til siden i bildet og blir sett på mer enn hun ser 

selv av publikum, men forskjellen er at hvor Hiller blir fremstilt som passiv og nesten eterisk 

estetisk er Hannah Høch fremstilt som hun er fanget opp i en veldig aktiv prosess av å tenke på 

                                                
62 Clarke, Graham. The Photograph. 105 



 

47 
 

noe, vi er bare ikke tillatt å vite hva.  Det er dermed en dualitet av henne som både tenkende og 

passiv på samme tid.  

 På samme måte utfordrer hun stereotypien i Self-portrait. Her er hun vendt mot oss, deltagende. 

Hun smiler og er innbydende mot beskueren. Estetisk er dette et vakkert bilde av Høch og man 

ønsker å vite hva det er som får henne til å smile.  

 I likhet med Sir John Herschel er dette et portrett som fokuserer på subjektets individ og 

egenart. Hodet og ansiktet er i fullstendig fokus og blikket som møter oss som publikum drar oss 

inn i en indre handling som skjer innenfor bildet og Høch sinn. Likevel er det en vesentlig 

forskjell på disse portrettene.  Herschel fremstilles vel og merke som et individ, men også som et 

eksempel på sin status og sitt yrke i samfunnet. Som astrolog ser Herschel opp like mye som ut 

av bildet og representerer den geniale forskeren og tenkeren i samfunnet. Høch derimot er et 

individ i stor grad for seg selv og i sin egen rett.  

 Det er ingen umiddelbar informasjon som gir oss tilgang til Høchs rolle i samfunnet eller livet. 

Portrettet er innbydende, men hemmelighetsfullt. Det er et slags skjult selv over portrettene. På 

tross av smilet, så lurer man på hvor følelsene er? Det blir en kamp mellom det formelle og det 

private i verkene. Vi får mye informasjon, men ikke nok. 

 Selvet i disse portrettene er i likhet med de tidligere verkseksemplene plassert innen det 

imaginære stadiet av utvikling. Det er en konsekvent bevissthet i bildene rundt å se og bli sett og 

hvordan man som subjekt kan forholde seg til det.  

 Det er en tilstedeværelse av selvverdi og i hvilken grad Høch kan tolkes å verdsette sitt selv på, 

spesielt selvtillit som forklart av Argyle63. Selvet i verkene forholder seg mye til hvilken verdi 

Høch legger i seg selv i forhold til andres reaksjon, sammenligning med andre, hennes sosiale 

rolle og følelse av identifikasjon i forhold til andre.  

En slik utforskelse av selvet kan potensielt føre til at en nedsatt selvverdi og selvtillit blir 

portrettert, men i disse portrettene virker det å ha motsatt resultat. Høch virker både som om hun 

er reflektert og klar over alle faktorene som er med på å bestemme selvverdien i selvet, men 

utrykket man sitter igjen med er et av høy selvtillit og selvrespekt. Høch utfordrer både de 

normative rollene som båssetter henne i samfunnet, og utrykker en selvtilfredshet ved å verken 
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svare til dem i den originale tradisjonen eller holde sine egne tanker og følelser rundt seg skjult 

for beskueren.  

 Så hva har alle disse fotografiske selvportrettene til felles? Den mulige mest umiddelbare 

likheten er at de alle er selvidentifiserende i at de alle fremstiller Hannah Høch på en fotorealitisk 

måte. Det er ikke tatt i bruk forkledninger eller overflødige rekvisitter for å eksperimentere med 

identiteten i portrettene.  

 I tillegg er også alle portrettene plassert innen det imaginære stadiet av Lacan utvikling av selvet 

og det er ikke tilfeldig at dette stadiet også kalles speilingsstadiet av utviklingen. Speilingen 

utgjør en stor del av praksisen selvportretter, da spesielt fotografi hvor du har selve speilet, men 

også kameralinsen som i stor grad fungerer som et speilbilde.  

 Det er ved speiling at bevissthet rundt identitet starter for barn og vår forståelse av verden starter 

kun etter at vi speiler oss selv. Det Imaginære stadiet er kjennetegnet ved at det er en bevissthet 

rundt det å se og bli sett. I følge Lacan er det å se måten vi prøver å strukturere og stabilisere 

illusjonene våre, altså egoet. Det imaginære stadiet er dermed tett knyttet opp mot blikket og 

synet.  

 Hvordan vi og selvet vårt blir påvirket av handlingen å se og bli sett på er et av hovedtemaene i 

Silvermans Threshold of the visible world og vi ser her eksempel på både subjektets eget blikk, 

altså Høch, men også tilstedeværelsen av samfunnets blikk gjennom seeren og skaperens blikk 

gjennom Høchs aktive valg som kunstner.  

 I what is a picture fra seminar 6 beskriver Lacan screening, ellers skjerming og forklarer det om 

prosessen av hvordan mening skapes i et fotografi64. Det er en viktig term for å skjønne hvordan 

subjektet prøver å definere og omforme seg selv i det synlige (se Figur 7). Skjermen er stedet 

hvor Blikket møter subjektet og subjektet prøver å kartlegge seg selv i fanget av blikket.  

 Det er viktig å poengtere her at blikket er noe ulokalisertbart. Vi vet det er der, men det er 

umulig å plassere hvor. For å synes å se seg selv må subjektet dermed plassere seg opp mot 

skjermen, men også tillate seg å bli tatt av blikket. Dermed blir det i forhold til fotografier en 

treveis kommunikasjon for å etablere mening. Du har subjektet, skjermen og blikket som en 
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kulturell utvendig tilstedeværelse. Silvermann prøver å forklare dette mot speil stadiet som om 

rollen av mor med baby representerer det kulturelle blikket65.  

 Lacan forsøker å lage et skille mellom blikket og subjektet eget blikk, som gir den fullstendige 

autoriteten til det kulturelle blikket66. I tillegg fjerner han subjektet fra skjermen og indikerer 

dermed at skjermen bygger videre fra subjekt og kropp og at vi dermed ikke har noe essensielt 

eget valg i hvordan blikket er oss.   

 I Self-portrait in Holand og Self-portait har Hannah Høch visualisert en bevissthet å dette 

blikket og et forsøk på å prøve å kontrollere møtet med selvet, subjektet og det kulturelle blikket. 

Selvet forsøker her å transformere sin egen visuelle identitet i bildet ved å uforske hva det tror 

blikket forventer av subjektet og utprøvde det i resultatet.  

 Skjermen er i dette tilfellet representert av kamera. I følge Lacan er subjektet allerede 

``fotografert``i blikket ført bildet er tatt og fotografiet er selv en skjerm- altså stedet der 

subjektet, selvet og blikket møtes for å skape mening. På en måte kan man forklare skjerming 

som det samme som speil stadiet, bare at det i tillegg også inneholder det overværende blikket og 

det kulturelle aspektet.  

 Som nevnt tidligere mener Silverman at ego alltid er knyttet til oss i like stor grad som fysiske 

vesener som psykiske og at ego dermed alltid er et kroppslig konsept67. Det kan virke rart i 

forhold til et utvalg av selvportretter som rent visuelt mangler kroppslighet og for det meste kun 

avbilder ansikter, men som Silverman referer til Freud og Lacan så er vår egen oppfattelse av 

selvet alltid knyttet til kroppen vår.  

 Det kan virke ironisk innen et felt som psykoanalyse som ofte prøver å skille psyken fra den 

kroppslige omverdenen, som Lacan selv prøver å argumentere ved å forklare hvordan identitet 

og lyst kun kan bli innviet som et resultat av splittelsen som plasserer subjekter vekk fra biologi 

og kroppslige behov.  

 Likevel er det relevant for vår forståelse av selvet å knytte det opp til kropp og fysisk identitet68. 

Silverman skriver at Lacan insisterer på falskheten av speilbildet som ego er bygget på under 

speil stadiet og mener at her starter den psykiske prosessen av identifisering i barnet, altså 
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prosessen å kategoriere selvet og skjønne det som helhet i forhold til andre. Her skapes også 

konseptet av selvet og annenhet i barnet69.  

 Selv om Lacan prøver å skille selvet fra biologi og kropp, så forklarer han i seminar 1 at alle 

vesener gjør denne formen for kroppslig kategorisering og at mennesker tar det et steg lengre enn 

dyreverdenen ved å i tillegg ha skillet på det han kaller moi eller det som tilhører meg aspektet 

ved ego. Noe som er annet eller likt meg selv.  

 Barnet identifiserer ikke dermed bare det fysiske bildet sitt, men også hva det er og ikke er 

fysisk. Det lager en form for ego prototype, som det senere bygger videre forståelse på70. Det er 

dette Lacan kaller the threshold of the visable world. Lacan konkluderer derved at det kropslige 

egoet er nyttig for å strukturere og arkivere informasjon og at det dermed fungerer som en 

nødvendig begrensende rolle i utviklingen av selvet. Det er et skille som ikke skal krysses.  

 Silverman bygger videre på denne teorien og begrunner at ego som et kroppslig konsept i stor 

grad må forståes som en fysisk sensasjon i utvikling av selvet71. For eksempel har taktil 

sensasjon like mye å si for identifikasjon som syn. Hvis et barn tar på sin egen hud og kjenner at 

den er myk og varm og dermed tar på speilbildet som er kaldt og hardt, kan dette skape en 

forvirring i barnet om dets eget selv. Speil stadiet burde dermed ses kun som et primært stadie 

for identifikasjon, men et det er viktig å utvikle seg videre fra.  

 Fysisk interaksjon mellom kropp og miljø er også viktig for utviklingen av selvet og 

bevisstheten man har av selvet sitt er dermed sensasjonelt merket av kropp i forhold til kjønn, 

rase og seksualitet. Man kan si at ego, så vel som å være et kroppslig ego også er et sensasjonelt 

ego.  

Forståelse av ego som kroppslig er viktig i forhold til disse bildene fordi selvportretter er 

metoden og verktøyet for å prøve å etablere selvet og identitet på en visuell måte. Og vår fyiske 

og kroppslige bevisthet på oss selv er like viktig for selvets bevistgjørelse som de psykiske 

aspektene ved vår personlighet og identitet. Vårt `` jeg``er dermed like fysisk som det er psykisk, 

og er dermed også i en viss grad representert i selvportretter.  

 Et annet interessant fellestrekk i disse portrettene er at de alle er tatt av Høch i ung alder. Det 

finnes få selvportretter av henne i alderdom som er ute til offentlig skue og de er som regel tatt 

                                                
69 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 10 
70 Lacan, Jaques. Four fundamental consepts of psyko-analysis. 3 
71 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 13  
 



 

51 
 

av andre fotografer i publisitets eller intervjus kapasitet.  Muligens er det på grunn av 

anonymiteten hun prøvde å få til under krigen da hun prøvde å holde seg så lite synlig som mulig 

under det tyske regime, eller det kan være grunnet en identitetskonflikt hun følte på som følger 

av å bli stemplet som upassende og umoralsk i kunstnerskap og levestil. Uansett hva grunnen til 

dette er så er det et interessant faktum å legge merke til i visualiteten av de fotografiske verkene 

hennes. 

4.3 Fotomontasje- det fragmenterte selvet  

 Som jeg har kommet inn på tidligere ønsker jeg å se hvilken grad medievalg har å si i analysen 

av selvet i de utvalgte verkene. Fotomontasje i motsetning til fotografi bygger på arbeidet med å 

kutte opp eksisterende bilder og materialer og gjenskape og rekonstruere dem til nye bilder og 

nye kontekster.  

Ganske feilaktig mener mange at fotomontasjer virker tilfeldige og rotete i sine visuelle valg, 

men som vi har sett tidligere i kapitlene var disse valgene av både komposisjon og også valgt 

materiale ofte både nøye planlagt og gjennomtenkt. Det noe rotete sluttresultat skulle visualisere 

et indre sinn så mye som et ytre, og dermed mente kunstnere som dadaister at logikken og 

systematikken i verket burde symbolisere dette.  

  Disse overflatene i bildene er ofte fragmenterte og det er ingen umiddelbar logikk i det første 

overfladiske møtet72. Bildene kan virke som de verken har sammenheng med seg selv eller den 

virkelige verden. Denne måten å jobbe med medier på kan relateres til strategien brukt av de 

russiske litteraurformalistene som for eksempel Roman Jakobson og Viktor Sjklovskij, hvor man 

med vilje fremmedliggjør noe så mye at man gjør seeren smertefullt klar over de rekonstruerte 

bildene og idelogiene som ligger bak.  

 Radikale kunstnere på 1900-tallet jobbet mye med denne typen arbeid hvor man realiserte et 

selv gjennom å først representere det og så bryte det opp og gjenoppbygge det73. Dette var for å 

peke mot den allstedeværende mediekulturen som var så typisk for denne tiden. Kroppen som er 

så mangfoldig ønsker å tydelig navigere deg mellom innsiden og utsiden, mellom subjektet og 

verden av bilder.  
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 Det spesielle med figurene i fotomontasjer er at de er både økende fremhevet for oss74, men også 

nektet for oss. Kroppen blir gjentatt i bildet, men i fragmenter, man kan nesten si i forkledning- 

så i den grad veldig likt det fotografiske selv prosjektet kunstnerne drev med på denne tiden. 

 Den fotografiske montasjen er i den grad en avgrunn av løfter som er lovet, men ikke holdt av 

mening. Med andre ord: det er bilder, faktiske bilder med faktiske figurer og gitt innhold, men de 

er revet opp og omkonstruert til en ny mening som ikke er direkte gitt for oss.  

 I forhold til selvportretter er dette spesielt relevant. Et ofte spurt spørsmål i forhold til 

selvportretter er nettopp- hvordan og hvorfor er subjektet skapt? Hvordan er noe skapt i forhold 

til noe annet i et verk? Hvilke aktive avgjørelser gjør en kunstner i arbeidet med selvsubjektet, 

hva er gitt informasjon og hva må vi tolke på egenhånd. Og hva blir tolkningsresultatet? 

  I forhold til selvportretter er dette med gitt og utgitt informasjon veldig viktig Når Høch velger 

å gi oss eller unnlater å gi oss informasjon i fotografiene og fotomontasjene, hvorfor velger hun å 

gjøre det? 

 To av de utvalgte fotomontasjene deler mange like fellestrekk. English dancer ( figur 9) er en 

figur sammensatt av et stort kvinnehode, ingen torso og uproporsjonerte små ben i forhold til 

hodet. 

 Ansiktet er sammensatt av mange feminine trekk som delvis fyldige lepper, bølgende lugg og 

blomstrende dekorativ hårpynt. Bena er kledd i høye stiletter og drapert i et flagrende materiale 

som kan se ut som sart sateng eller silke. Materialet er utklipp av magasiner og ukeblader med en 

typisk glans over noe av papiret. I helhet gir figuren et definitivt inntrykk av a være kvinnelig og 

feminin på tross av at selve kroppen mangler.  

 I likhet med English dancer er Indian dancer (figur 10) også kvinnelig og feminin skikkelse 

som i hovedsak består av hodet og ansiktet. Det er en antydning til overkropp i dette verket, men 

enkelt skissert opp, kun omrisset av øverste del av hals og skuldre.  

 Dette ansiktet, i likhet med det andre er preget av feminine trekk som markerte kinnbein, buede 

øyebryn og mørke vipper. Indian dancer er dekket over halve ansiktet ved munnen av et 

kronelignende hodeplagg satt sammen av metallfolie og avisutklipp.  

 Begge verkene har figuren som hovedfokus, med enkle ensfargede bakgrunner i mørke farger. 

De like titlene er også et interessant valg og gir oss som seere videre assosiasjoner til dansere 

som noe flytende, vakkert og mykt.  
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 Om disse verkene skal plasseres innenfor et av Lacans utviklingsstadier kan man argumentere 

for at de hører til under det reelle stadiet. Figurene er i stor grad strippet for mye ytre logikk, 

porsjonene og trekkene er fragmenterte og urasjonelle, satt sammen til helhetlige figurer som 

mangler nettopp en helhet. De virker å eksistere kun for sin egen del og behov.  

  Det er ingen bruk av språk eller gitt forståelse i verkene, da er de heller mer basert på følelser 

og inntrykk. Og det er noe nesten primitivt med dem, med de ornamentale hodeplaggene. De 

store hodene på små kropper kan nesten ligne på amerikanske stammestatuer.  

 Lacans Super ego, som er plassert innen det reelle er tydelig i disse verkene. Super ego er som 

nevnt et primitivt, narsissistisk og nesten sadistisk konsept av ego, hvor det kun handler om 

subjektet mest grunnleggende behov. Det er viktig å poengtere at selvet ikke er likegyldig til 

andre her, det er bare ubevist om andre enn seg selv. 

 Lacans teori om det reelle stadiet av utvikling er bygget på Platons ideverden75. Ideverden er det 

stedet hvor alle ting, objekter og følelser har sin opprinnelse. Siden, når de blir fysiske og 

håndterbare konsepter, er de kun en kopi eller skygge av det de en gang var. Aldri den ekte 

tingen.  

 Lacan reelle stadiet går utpå det samme. Det er den opprinnelige sannheten om selvet og 

subjektet, som senere gjennom splittelsen vi opplever ved det imaginære stadiet er blitt skjult for 

oss, men som vi underbevist hele tiden lengter å finne tilbake til.  

 Det reelle stadiet er en form for oppvåkning av selvet, men uten at det er bevist på blikket eller 

hvordan rolle det spiller for selvet senere.  

 Med tanke på selvet i fotomontasjer så er det viktig å tenke på at identifiseringen som skjer av 

selvet gjennom speil stadiet ikke alltid tilfredsstillende opplevelse for selvfølelsen og 

utviklingen76. Faktorer som kultur, kjønn, rase og seksualitet har enormt mye å si på vår 

opplevelse av selv og er bygget på kulturell info.  

 Annenhet og egenhet er kanskje ting som oppstår i selvet, men det er bygget videre på kulturell 

forståelse. For eksempel, hva vil det si å være mørk i forhold til hvit? Hvis identifikasjonen 

prøver å holde mål med idealet og ikke strekker til så kan det skje en fragmentering av det 

kroppslige ego. Lacan kaller dette fantasien av kroppen i biter:   

                                                
75 Jaques, Lacan. The Four Consepts of psyco-analysis. 68-72 
76 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 20  
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 «The incongrous images in witch disjointed limbs are rearranged as strange thropes, things are 

cut up in slices and stuffed with the most unlikely filling, and strange appendages are shown in 

eccentric positions «          -Lacan s.70 

 

Denne forklaringen høres kjent ut når vi ser på de ulike fotomontasjene representert av Høch77. 

Når et bilde av det ideelle eller en ideell identitet blir kunst eller splintret i biter ved det 

kroppslige ego så skjer dette på grunn av falske konsepter som helhet eller enhet. Ved helhet 

mener Lacan fysisk ideell helse.  Og det skjer i stor grad i møtet mellom subjekt og blikk der 

blikket ikke spiller en støttende eller kjærlig rolle.  

 Resultatet er at selvet går tilbake til sin originale form for perspektiv. Det vil si subjektets bilde 

av seg selv strippet for sensasjonelle elementer. Resultater er en nesten utenomjordisk figur. På 

en måte kan altså kroppslig ego føre til kroppslig splittelse i et verk.  

 Når jeg plasserer disse verkene under det reelle stadiet av Lacans utviklings teori, så menes det 

med det at de er på det stadiet av utvikling der selvet ennå ikke forholder seg til en fysisk kropp. 

På dette stadiet finnes ikke en bevissthet av seg selv som et fysisk objekt. Selvet i disse bildene 

er kun til for in egen eksistens og som beskuere blir man nesten robbet for tolkningsmulighet. 

Det er for lite gitt info til å si noe direkte om figurenes identitet, men man sitter igjen med 

inntrykket av at disse ikke er negative utrykte følelser. Tvert imot virker de nesten drømmende 

og euforiske, dansende, svevende. Det er en uforenlighet i hva vi tenker de skal være og det de 

virker å være er. Det er dermed en helhet og samtidig en fragmentert side av selvet her. Dette 

oppkuttete selvet, som er både selvet og den fysiske substansen av individet er ofre for en slags 

kulturell og psykologiske tortur. Det er, men det er ikke- på samme tid.  

 På tross av dette er det relevant å nevne at selvet i disse verkene bærer preg av å være et 

kvinnelig kroppslig ego. I følge flere psykoanalytiske teorier er kvinnens ego nærmere kroppen 

enn mannens i form av selvet78. Ikke bare gir dette det kvinnelige egoet en mindre metaforisk 

verdi, men det er også større sjanse for å bli svekket av kroppslighet.  

 Det ble lenge ment at det kvinnelige subjektet, spesielt i forhold til visualitet varmindre 

sofistikert i lesingen av bilder, som om de tippet inn i speilet av kulturell representasjon. Det var 

                                                
77 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 22 
78 Silverman, Kaja. The Threshold of the visible world. 31 
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vanlig å tolke en kvinne som om faktisk var det hun ser ut som i bildene, heller enn å tolke 

lengre enn det fysiske representerte.  

 Et av hovedargumentene som ble brukt av europeiske og amerikanske feminist teoretikere var at 

hvis – ifølge disse psykoanalytiske teoriene, kroppen ikke eksiterer for selvet før kulturell 

introduksjon, hvordan rettferdiggjør man da at kvinner spesielt er så kroppslig i en tidlig stadier 

av utvikling79? Allerede så tidlig som Freud kan vi se motsigende teorier om dette i hans tekster 

Femininitet og Feminin seksualitet. Her kommer det frem at ikke bare er ikke kvinner så tett 

knyttet opp mot kroppslighet som man tror, men at selvet deres faktisk er mer mangfoldig 

identifiserende enn mannens.  

 Dette er basert på begrepene om Ødipus komplekset og kliotrisk kastreringen, som begge er 

primære psykiske strukturer som kjønn og seksuelle preferanser er produsert gjennom i vestlig 

kultur. Disse er i motsetning til det mange tror, ikke bare strukturer som oppstår innen en familie 

struktur, men som i seg selv er en effekt av den høyere kulturen i samfunnet.  

 Spørsmålet som går igjen i analysen av kvinnelig subjektivitet er: I forhold til det kvinnelige 

subjektet, hva er det som er bestemmende for hennes sensasjonelle kroppslighet?  

 Ved feminin visualitet er det ofte det erogene, og dermed det seksuelle som vektlegges som 

avgjørende for selvets utvikling. Det skilles her mellom klitorisen, som innen det falliske 

perioden er basert på identifikasjon med en mors kjærlighet. Og vaginaen som i Ødipus perioden 

er knyttet mot far som hovedperson for jenter.  

 Forskjellen og overgangen mellom disse to gjør at egoet blir mer komplisert og kompleks hos 

unge jenter enn hos unge gutter80. Ødipus komplekset er forklarende som en ung jentes relasjon 

til sitt visuelle bilde hvor hun missgjenkjenner seg selv i speilet men ikke bare om sitt speilbilde, 

men som sin mor som i denne perioden er objektet for kjærlighet for jenta og målet hun aspirerer 

til å bli. Det er dermed en kobling mellom identitet og ønskelig lyst i det feminine egoet.  

 Når jenta kommer over i klitoris kastrasjonen, eller krisen undergår hun en drastisk forandring 

av sitt visuelle selvbilde81. Hun blir introdusert for kultur, som forteller henne at hun er 

manglende. 
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 Det er dette øyeblikket som jenta føler hvordan andre ser henne, på en måte hun ikke ville sett 

seg selv. Hun er dermed tvunget til å nå en identifikasjon som hun ikke frivillig uten kulturell 

innflytelse ville gjort.  

 Det kvinnelige subjektets selv er dermed preget av en overbærende følelse av dette manglende 

som kulturen har gitt oss. De vokser opp til å aspirere mot å bli det som kalles en eksepsjonell 

kvinne, altså en viss utseende er så slående vakkert at det overgår mangelen selvet kjenner på. 

 Det kvinnelige egoet må dermed inneholde både mangel og det motsatte. Det må inneholde 

mangel for å hjelpe å hjelpe å fremheve mannens falliske attributter og det må inneholde 

mangfold så kvinne kan bli og være nok for å tiltrekke seg mannens behov og lyst. Det er 

dermed en klassisk dobbelthet i det kvinnelige egoet, knyttet opp mot kroppen og sensualitet mot 

den kulturelle omverdenen.  

 Silverman mener at bygget på denne teorien at teoretikere som Freud mener kvinner elsker på en 

narsissistisk måte.82 En uttalelse som er lettere å forstå når man ser den i lys av disse teoriene. 

Kvinner, og da den kvinnelige psyken er basset på en tvunget selvbevissthet som mannen 

mangel. Hun er i konstant dra kamp med seg selv og må hele tiden leve opp til en identifikasjon 

som er bestemt for henne. Det er spesielt disse innebodene mangelen som kvinner prøver å 

protestere mot. En protest mot det ideelle feminine.  

 Det viktig å huske at dette forgjengelige søket etter skjønnhet ikke er en frivillig respons og 

heller ikke et tegn på selvkjærlighet, men heller umulighet av det å kunne elske seg selv. Kvinner 

elsker dermed på en både passiv og aktiv måte.  

 Den passive måten er for kvinner å plassere seg selv som kjærlighets objekter heller enn aktive 

kjærlighets givere83. Den aktive er at de som protest mot sin egen mangel plasserer en mann i 

plass av ego idealet, altså hvordan de selv ønsker de var. Dermed finnes det en underliggende 

mannlig målestokk for kvinner i søket om kjærlighet.  

 Kvinner har dermed i løpet av mange år blitt ansett som underdanige og avhengige av mannen. 

Dette er følelser man ofte ser i klassiske eksempler på tolkning av visuelle kvinnebilder.  

 Indian Dancer og English Dancer er begge preget av dette kvinnelige og sensasjonelle 

kroppsligheten. Begge motivene er sensuelt preget av femininitet og mykhet på en måte som 

reflekterer det kvinnelige selvets påtvingende sensuelle og visuelt vakre. En komposisjon og 
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oppbygnng av den eksepsjonelle kvinnen som kan være både manglende og mangfoldig på 

samme tid.  

 Et av de verkseksemplene som virkelig skiller seg ut i verksmengden er Mischling eller half-

casted, som oversatt blir Halvstøpt eller halvdel (figur 11). Dette er det eneste av de utvalgte 

bildene som viser en kvinnefigur av farge, et fysisk trekk som utvilsomt skiller seg ut fra Høch 

selv som kunstner og person.  

 Mischling er en collage som i hovedsak er bygget opp av hodet til en mørk kvinne. Det er 

avkuttet ved halsen og vendt til høyre for oss i bildet. Hun ser ut mot noe i utkant av bilde 

rammen på høyre side.  

 Bakhodet er avkuttet, men man ser omrisset av et lyst hodebekledning. Rundt halsen har hun et 

tykt kjede eller lenke. Det meste av hodet er i originalformen, bortsett fra munnen hvor Høch har 

klistret over et utklipp av en hvit kvinnes munn med rødmalte lepper.  

 Bakgrunnen er delt i to ved figuren. Den høyre siden er malt i en dus beige farge, mens den 

venstre siden er i en varmere oransje farget nyanse. Kjeven er fremhevet med en hvit strek og det 

renner tårer ned langs begge kinnene på kvinnen.  

 Dette verket har en meningsrik tittel, som er vanskelig å ikke inkludere i tolkningen av selvet. 

Bare gjennom navnet alene får vi assosiasjoner til mangel, rase konflikter, hat og uforenlighet 

både innen og utenfor den kulturelle sfæren.  

 Selvet i dette bildet er dermed nært knyttet opp mot både den kulturelle forståelsen av rase og 

kjønn, men også det kroppslige egoet i forhold til det Kaja Silverman kaller negroide, eller det 

kroppslige egoet spesifikk for mørkhudete84. 

 Det har ofte blitt poengtert at i forhold til psykoanalytiske teorier så er de ofte basert på et hvitt, 

mannlig og vestlig undersøkelsesobjekt. Kvinner og rasemangfold har dermed blitt lite 

representert i disse teoriene. Likevel må det gjøre seg gjeldende at for selvet i forhold til blikket, 

kultur og kroppslighet er nødt til å være farget av hvilen rase og posisjon subjektet tilhører.  

 For hva vil det egentlig si å være mørk i et samfunn som lenge har privilegert hvite? Dette viser 

hvor viktig det er å inkludere rase og kjønn når man snakker om blikket og det kroppslige ego85.     

Silverman bygger mye på Franz Fanons Black skinn White mask for å forklare hva Freud og 

Lacan ikke tar med seg i sine redegjørelser av kroppslig ego- nemlig det fysiske dilemma når 
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man som subjekt er nødt til å indentifisere seg med ett bildet som er kulturelt ansett som verken 

ideelt eller tilfredsstillende. Det er viktig å nevne at disse redegjørelsene er gamle og har blitt 

både kritisert og omstridt i senere tid.  

 Det burde være avklart nå at mennesker ikke alltid gjør seg opp en mening selvet selvstendig og 

frivillig. Noen ganger blir vår oppfattelse tvunget på oss av blikket og samfunnet. Men blikket er 

for det første ikke bare hvitt og det er ikke noe man kan lokalisere eller plassere i samfunnet. Det 

er noe vi alle er beviste på og kjenner til. På en måte kan man si at vi alle har blikket i oss, siden 

vi til dels bidrar til blikkets overbærende rolle i samfunnet og verden.  

 Silverman argumenterer for at i forhold til visuelle bilder så er blikket i seg selv ikke autoritært 

og har ikke makt, det skjer først i møtet med skjermingen. Blikket i seg selv bestemmer ikke før 

det møter subjektet, og da skapes den intersubjektive meningen.  

 Dette er viktig å poengtere i forhold til mørk kroppslighet. «mørket» er kun et kulturelt og 

historisk subjekt. Det burde ikke vektlegges universelt. Våre identifikasjoner burde dermed alltid 

ses i forhold til det sosiale for å kunne gi en rettferdig konklusjon og representasjon.  

 En av de mest avgjørende og ikke minst urettferdige stereotypiene satt for mørke mennesker i 

forhold til kroppslig ego er at de lenge ble assosiert med økt virilitet og rå, primitiv seksualitet86. 

Da spesielt sammenlignet med den hvite mann i vestlig kultur. Den arkaiske troen var at 

intelligens og seksualitet var motsigende makter som konstant kranglet mellom kropp og sinn. 

Økt intelligens krevde et offer for seksualitet og fysiske drifter, dermed var den hvite mann som 

moralsk og i kontroll over sine drifter overlegen den mørke mann som umoralsk søkte 

kroppslighet over sinnet og intelligens.  

 Det var ikke unormalt at den mørke rasen ble assosiert med overpopulasjon, voldtekt, 

uekteskaplig oppførsel, promiskuitet og vulgaritet før i tiden.  

 Den kvinnelige figuren i Mischling gråter. Et direkte tegn til interne følelser, i dette tilfellet sorg. 

Det er en primitiv følelse, men en som er universell og kan forståes på tross av språk, 

nasjonaliteter og kultur. Altså er selvet plassert i et stadium av utvikling der en forståelse og 

redegjørelse for språk, følelser og kultur er nødvendig for å skjønne bildet. I dette tilfellet kan 

verket dermed plasseres i det symbolske stadiet av utvikling.  

 Følelsen i seg selv er kanskje reell, men forståelsen av den er symbolsk og dermed er resultatet 

symbolsk. 
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  Det er ikke til å komme unna at Høch har valgt å dekke over figurens munn, selvet det fysiske 

og symbolske tegnet på å ha en stemme, en måte å snakke for seg selv og delta om et fritt 

menneske, med en hvit kvinnens munn. Et medlem av den mer privilegerte rase. Den er nesten 

som om det prøves å poengtere at dette vesen ikke har egen frihet eller mulighet til å snakke for 

seg selv og tale sin egen sak.  

 Det er et provoserende verk som setter sterkt fokus på møtet mellom vestlig og afrikansk kultur. 

Som nevnt tidligere var mange kunstnere på denne tiden opptatt av å utforske det primitive, 

upolerte og ekte i samfunnet, spesielt i forhold til psykoanalyse. Mange av disse kunstnerne 

fokuserte seg mye på afrikansk kultur og visualitet og jobbe med utforskelsen av denne kulturen 

mot den satte vestlige kultur og verden. 

 En tematikk som ofte kom opp og som vi kan se her og i andre av Høch verker er spørsmål 

rundt moralitet i samfunnet og hva det egentlig vil si å være et primitivt og umoralsk vesen? Det 

var et tema som ofte stilte de høyere makter i vestlige land og samfunn i et dårlig lys.  

 Ennå et verk som består i hovedsak av et kvinneansikt er Der Melancholiker eller The 

Melancholic ( Figur 12). Figuren er oppkuttet så bare en side av ansiktet er synlig. Nesen er sterk 

i profil og det er avkuttet før halsen under kjeven. En mørk lugg er synlig på toppen av hodet og 

rammer inn øverste del av ansiktet. Leppene er mørke i forhold til huden og øyet, som er 

oppkuttet fra et annet bildet er plassert litt større i proporsjon til resten av ansiktet. Det er tre lag 

av oppkuttinger i ansiktet. Øyet, kjeven og resten.  

Ansiktet står i sterk kontrast til bakgrunnen, som består av mørkt papir. Det er en klar kontrast 

mellom det lyse ansiktet og den mørke og ensfargede bakgrunnen. Vi ser bare et øye i ansiktet, 

men det ser rett på oss og følger oss uansett hvor vi plasseres oss i forhold til bildet i rommet.  

 Igjen er dette ett bildet med en sterk assosiasjonsmening i tittelen. Det vitner om en indre 

depresjon, angst, nostalgi og sorg. Rett og slett en rekke av potensielle negative ladede følelser. 

Melancholic et er en tittel som formidler en følelse, melankoli og dermed en direkte henvisning 

til subjektets psykiske situasjon av selvet.  

 I tillegg er det en assosiasjon til alkoholiker, da både den fysiske og den psykiske 

avhengigheten. Her kan det antyde til avhengighet til rusmisbruk, men det kan også hende Høch 

siktet til avhengighet av følelser, eller en destruktiv avhengighet av å føle seg melankolsk.  

 Selvet er her, som i Michling basert på en kulturell forståelse av følelser og den menneskelige 

tilstanden. Følelsen i seg selv er her og reell og primitiv, men gjenkjennelsen av følelsen, 
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avhengigheten og tittelen er plassert i en verden av kulturell og lingvistisk forståelse. Dermed er 

selvet plassert i det symbolske stadiet av Lacans utvikling.  

 Dette kan tolkes et uforenlig selvbilde mellom selvtillit og det ideelle selvet. Selvverdien sier 

noe om hvordan selvet verdsetter seg selv, men det kan virke som det er en lav eller negativ 

selvtillit i dette bildet. Rollen som psykisk ustabil eller avhengig er ofte preget av stigma og 

negative assossiasjoner og selvet vil konstant måle seg etter sammenligningen og reaksjonen 

med andre mennesker. Identifikasjonen selvet gjør blir farget av disse faktorene og det er tydelig 

at selvet i Der Melancholic i høy grad identifiserer seg som denne stigma fylte rollen.  

 Denne uforenligheten mellom selvtilliten og det ideelle selvet, altså hvordan man ønsker man 

var, er resultert i en manglende helhet og fragmentering av selvet i bildet. At ansiktet er preget av 

såpass harde oppkuttinger er et eksempel på denne fragmenteringen.  

 Blikket er som nevnt rettet direkte mot oss og det er umulig å unngå det uansett hvor man 

plasserer seg i forhold til det. Det er et blikkfangene øyekast som fanger inn publikum. Den 

helhetlige informasjonen i bildet gjør at man ønsker å unngå blikket, nesten på samme måte som 

man helst vil unngå å se på en tigger eller uteligger. Det fører med en følelse av skam over å ikke 

involvere seg og hjelpe mer. Det er et sterkt preg av «ànnenhe» i bildet, men det er mer fra seers 

side enn bildet. 

 Det siste eksempelet av fotomontasje verk er Zweigesichtig eller two faced ( Figur 13), oversatt 

dobbelt fjeset eller uærlig. Igjen er det et verk med en tittel som gir oss mye informasjon og 

tolkningsmuligheter. Det er en symbolsk assosiasjon til falskhet, sluhet, manipulasjon og løgn. 

Det brukes om en følelseskald person som lurer andre og skjuler ting. 

 Figuren er, som de fleste andre eksemplene, et kvinnehode i forkant av en enkel og detaljeløs 

bakgrunn. Det er et ansikt med mørkt hår som er fremover lent skrått mot venstre side av bildet. 

Figuren består av to ansikter, men vi ser kun det ene. Det andre er plassert på baksiden av hodet 

og vi ser kun silhuetten av haken og nesen. Pannen er høy og ren, nesen er rett og markert med 

skygger. Øyebrynene er buet og blikket er rettet ut av bildet til venstre.  

 Det er et følelseskaldt ansikt som avslører lite visuelle følelser. Munnen er skjult for oss og 

blikket er observant, ment tomt. Det er en følelseskulde over ansiktet som passer til tittelen.  

 Zweigesichtig ser nesten ut som en porselensmaske. Jevnt, kaldt og livløst, men vakkert- som en 

porselensdukke. Konseptet med masker er interessant i forhold til selvet. Det peker både mot 

tomheten av ideen, men også til den evige dybden av den.  
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 Selvportretter, som oppgaven tar for seg, kan i seg selv være e form for maske87. En 

forhåndsbestemt og regulert måte å fremheve, men også skjule seg selv på. I disse moderne 

dager med digitale tjenester og selv eksponering over alt er dette et konsept de fleste av oss er 

kjent med.   

 Vi tenker ofte at subjektet i et selvportrett, spesielt et fotografisk selvportrett er et dokument på 

en naturlig gjengivelse og representasjon, noe man kan relatere til som virkeligheten og sannhet, 

men vi vet og at representasjoner blir manipulert til slik grad at man til slutt lurer på hva det 

egentlig vil si å være naturlig.  

 Zweigesichtig kan sies å være en form for dobbelt maske, bokstaveligtalt to ansikter og masker. 

På den ene siden er det ansiktet vi ser en maske, mens det andre ansiktet, som er skjult for oss er 

en annen. Det vekker spørsmålstegnet om det egentlig er noe ekte under masken, eller om det vi 

ser er alt det er ved figuren. Om det er noe under masken vi kan lære og forstå oss på som 

mottakere. Jones tittel Beneath this mask, another mask får en dypere betydning om hvordan vi 

egentlig aldri vet hva som skjuler seg bak den selvrepresentasjonen et bilde viser.  

 Two face kan være et eksempel på det egoet som oppstår under speil stadiet. En formening om 

hvem vi tror i er, men ikke egentlig er. Vi vokser opp med den konstante ideen og målet om 

hvem vi skal være og hvem i ønsker vi var, på samme tid som vi aner hvem samfunnet skulle 

ønske vi var. Dette idealet blir i seg selv en maske vi setter på os i møtet med verden utenfor. En 

måte å skjule seg selv på.  

 Selvet er her i en balanserende posisjon mellom det reelle og det symbolske. Det er et 

underliggende instinkt for å vedlikeholde og skjule sin egenart og rene selv, samtidig som selvet 

tydelig befinner seg i et stadium hvor det er bevisst på verden omring seg og blikket som farger 

det.  

 Det er preg av å oppnå statusen som den eksepsjonelle kvinnen, en kvinne som er så vakker og 

uoppnåelig at hennes mangler i selvet blir likegyldige. Selvet i verket bærer også preg av 

intelligent, som sett på den høye og klare og rene pannen. Dette svarer til en stereotypi av en 

moderne kvinne som gjennom ynde, utseende, intelligens og list forsøker å kontrollere seg selv 

og sine omgivelser på ved å manipulere og skjule sannheten om seg selv, så ingen vil finne ut 

hvem hun egentlig er under masken.  

  

                                                
87 Jones, Amelia. Self, Image and Technology. Behind this mask another mask.36 
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5. Konklusjon  

5.1 Oppsummering.  

Denne oppgaven er blitt skrevet med utgangspunkt i en interesse for å utforske Hannah Høchs 

verker ut ifra et nytt perspektiv og tolkningsramme. Undersøkelsesmaterialet har vært de utvalgte 

verkene og begrepet om selv innen et psykoanalytisk perspektiv.  

 Den overordnende problemstillingen er blitt besvart gjennom undersøkende verkstolkninger 

utført gjennom verkanalyser og sammenligninger med det teoretiske materialet som 

argumenterende stoff og diskusjonsgrunnlag.  

 Første delen av oppgaven var en introduserende del for oppgavens tema, metode, teori og 

disposisjon, før jeg gikk videre til å utforske hvordan selvet fungerer som 

undersøkelsesmaterialet og videre la grunnlaget for en teoretisk og begrepsavklarende grunndel 

som jeg så videre brukte eksempelvis gjennom verkanalysene.  

 Dette siste konkluderende kapittelet vil ta for seg en rask gjennomgang av utfordringene og 

problematikken som har oppstått gjennom oppgavens arbeid og prøve å svare for disse og 

problemstillingens disposisjon på en argumenterende måte.  

 

5.2. Oppgavens utfordringer og problematikk  

En av de første og store utfordringene som har vist seg å være problematisk med å jobbe med 

psykoanalyse som teoretisk utgangspunkt er foreldelsen mye av teorien har gjennomgått. Mye av 

det jeg har lest av Jaques Lacan har til tider virket utdatert og spørsmål om hvordan jeg skal 

klare å holde et narrativt mellom Lacans utviklingsstadier, som tolket gjennom teksten igjennom 

oppgaven- har ført til store utfordringer. Spørsmålet om hvordan Lacan teorier kan sies å komme 

innpå Høchs verker har vært en utfordrende bit jeg ofte har sirkulert tilbake til.  

 Valget om å bruke mer moderne teoretikere som Kaja Silverman og Amelia Jones hjalp mye til 

på det punktet. Både fordi de selv har brukt Lacan i sine verker og dermed videreført hans teorier 

på en kunstnerisk praksis, men også fordi de viderefører hans teorier om Blikket, Psykoanalyse 

og representasjon på en måte som åpnet tolkningsmulighetene på verk og som dermed gav meg 
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et nytt blikk og inntrykk for hvordan en potensiell tolkning med Lacan som grunnlag kunne være 

ny og spennende og ikke minst gjennomførbar for denne oppgaven.  

En annen stor utfordring var selve valget av psykoanalyse som et teoretisk metodevalg.  

 Jeg personlig har oppfattet mitt valgte psykoanalytiske utgangspunkt og teori som ikke bare 

gjeldende for Hannah Høch, men også for kunstneriske selvportretter og fotomontasjer. 

Utfordringen for min del har vært mer på hvordan jeg skal klare å hele tiden knytte det 

psykoanalytiske selvet opp mot det kunstneriske selvet, og få knyttet det inn i oppgaven som et 

kunstnerisk verktøy.  

 Dette håper jeg er blitt avklart i oppgaven ved de eksempelvis verkanalysene hvor materialvalg, 

visuelle virkemidler, kunstneriske verktøy og tolkningsmuligheter er blitt analysert med et 

psykoanalytisk blikk.  

 Den aller siste utfordringen som opptok mye av den argumenterende biten for oppgaven var: i 

hvilken grad kan de utvalgte fotomontasjene ses på som selvportretter? Oppgavens tematikk og 

problemstilling er basert rundt en teori om at det er selvportretter disse verkene er og en nøyere 

argumentasjon for dette valget er dermed nødvendig.  

 Dette prøver jeg å svare på en mer dekkende måte i neste punkt i dette kapittelet.  

    

5.3 Hva er et selvportrett? Hannah Høchs fotomontasjer som selvportretter  

 «The Portrait is a sign whose purpose is both the description of an individual and the inscription 
of social identity.»                                              -John Tagg. The burden of Representation.  

 

De Fotografiske «self-performence» eller iscenesettelse som selvportrett er ofte diskuterte i 

forhold til om de kan sies å være selvportretter eller ikke88. Slike portretter var ganske typisk av 

kunstnere i mellomkrigsperioden og en vanlig måte å utforske selvet på. 

  Det kunstnerne gjorde var å etablerere bildebehandlingen av selvet i selvportrettene som noe 

overgjort, teatralsk og iscenesatt- neste som en opptreden eller et stykke. Utkledninger, sminke, 

utforskelse av kjønn, klasse og rase er typiske eksempler på dette.  

                                                
88 Jones, Amelia. Self, Image and Technology. Behind this mask another mask.40 
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  Dette åpnet opp en helt ny måte å tenke på fotografi og da spesielt det radikale, identifiserbare 

subjektet. Det var en spesielt populær metode for artistiske kvinner som var av skjev seksualitet 

eller på en eller annen måte ikke passet inn i datidens normative euroamerikanske hvite ramme i 

samfunnet.  

 Disse portrettene- selv om de anses å være selvportretter, ble ofte tatt med subjektene så utkledd 

og forandret at de ikke kunne gjenkjennes som sine virkelige personer.  

  Slike opptreende bilder er fortsatt selvportretter i den forstand at de formidler til tilskueren det 

samme menneskelige subjektet som var ansvarlig for å iscenesette bildet89. Dette er den enkleste 

begrepsforklaringen på hva et selvportrett er.  

  Og allikevel- og kanskje spesielt på grunn av denne overdrivende iscenesettelsen av 

performativ selv, så blir vi introdusert til en ny type selvportrett. Disse kunstnerne forandret vår 

oppfattelse av selvportrettet som medium og subjektet som person. Slike portretter som disse vi 

har sett av Hannah Høch åpner diskusjonen for hvordan subjektivitet er etablert og hvordan 

mening er konstruert i forhold til alle portretter av mennesker.  

 På grunn av denne bevisste iscenesettelsen av portrett mener jeg at et argument kan gjøres for å 

tolke også Høchs fotomontasjer som potensielle selvportretter. Selve konstruksjonen av 

montasjene med selvvalgte biter og beviste utvalg er en form for iscenesettelse som kan sies å 

reflektere kunstneren like mye som for eksempel Cindy Shermans utkledninger og personaer i 

hennes fotografiske selvportretter eller Rene Margittes kjente verk The greater war fra 1966.   

Spørsmålet som er blir introdusert er ikke om Hannah Høchs fotomontasjer er selvportretter eller 

ikke, men eller i hvilken grad man kan si at de definitivt ikke er selvportretter når denne gitte 

informasjonen ikke er etablert.  

 Selvportrett er som nevnt tvetydig av natur90. Det rommer alt fra realisme, abstraksjon, 

spontanitet, planlegging, mimetisk representasjon og åndelig utforsking. Selv om det kan være 

fristende å si at fotografier og realistiske representasjoner av subjektet er den mest dekkende 

formen for selvportretter er tilfellet at en for bokstavelig gjengivelse og forenkling av bildet 

ignorer det komplekse psykologiske indre rommet som selvet hører til i, så vel som å ignorer den 

psykologiske prosessen som selvportretter faktisk er.  

  

                                                
89 Jones, Amelia. Self, Image and Technology. Behind this mask another mask.44 
90 Clarke, Gragam.The Photograph. 111 
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5.4 avsluttende konklusjon  

Det endelige målet for oppgaven Selvets mangfold av ansikter- en psykoanalytisk avlesing av 

Hannah Høchs fragmenterte og fotograferte selvportretter har vert å prøve å svare på den 

overordnende problemstillingen: Hvordan kommer selvet frem i Hannah Høchs verker?  

 Jeg har gjennom oppgaven sett på hva som her menes med selvet og hvordan det kan brukes 

som et undersøkelsesmaterialet i forhold til de utvalgte verkene, samtidig som jeg har redegjort 

for alle nødvendige biografiske og historiske informasjon som var nødvendig for en helhetlig 

billedtolkning.  

 Gjennom eksempelvis argumentasjon og analyse av verkene mener jeg at jeg har vist hvordan 

det psykoanalytiske begrepet om selv, som utforsket i oppgaven gjør seg gjeldene i alle verkene 

og viser til flere forskjellige måter og sider av selvet ut ifra de forskjellige bildene. Jeg har tolket 

og plassert verkene innenfor en teoretisk ramme hvor de tre utvalgte teoretikernes begreper og 

teorier har blitt brukt for å argumentere selvets tilstedeværelse i verkene.  

 Jeg har opplevd at den psykoanalytiske lesingen, selv om den kan være noe tvetydig i svarende 

og kanskje kan være for bred i tolkningsmulighetene den åpner for, har vert en spennende og ny 

måte for meg å jobbe med kunstverk på.   
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