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Slöjdföreningens skola, (parallellstudier med Konstakademin)
Konstakademin
Academie Julian, lärare Tony Robert -Fleury

Amanda Sidwall började på ”Fruntimmersafdelningen” på Konstakademin som
20-åring, samma år som avdelningen för
kvinnor introducerades år 1864. Tidigare
fanns inga ordinarie platser för kvinnor. De
18 kvinnor som gick där kallades för akademiflickorna. Sidwall studerade bland annat tillsammans med Mimmi Zetterström,
Kristine Sundberg, Anna Nordgren, Sophie
Södergren och Anna Nordlander. Hon var
elev vid konstakademin i sju år. Troligen
ändrade hon stavningen av efternamnet vid
den här tiden från Sidvall till Sidwall. Därför
kan sökningar göras med båda stavningsalternativen.
Kvinnliga elever fick inte ha manliga modeller, kvinnor och barn ansågs lämpligare.
Detta förändrades 49 år senare 1913, då manliga modeller klädda i ”lämpliga benkläder”,
blev tillåtna på Konstakademin. Målningen
på Eskilstuna konstmuseum heter Flickporträtt, signerat A. Sidwall. Verket är odaterat
och donerat till Eskilstuna konstmuseums
samling av Elsa Järvell.

Självporträtt av Amanda Sidwall, 1870-71,
Nationalmuseum

Det var en skola som tog emot kvinnliga
elever vid en av de två damateljéerna.
Kvinnorna fick dock betala dubbel avgift
i förhållande till manliga studerande. Det
resonerades att männen hade försörjningsbörda i sin familj, medan kvinnorna kom
från välbärgade hem och ansågs försörjda
av sina familjer.

Tre år efter akademitiden, som 30-årig
konstnär, reste Amanda Sidwall till Paris tillsammans med kollegorna Sophie Södergren
och Anna Nordgren. Sidwall och Nordgren
började båda vid Academie Julian i Paris
1874.
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Om konstmuseets bidrag till tema Demokrati, ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnliga
konstnärer har en tendens att försvinna i konsthistorien. Originalmålningen på konstmuseet är
målad av en kvinnlig konstnär i en tid där kvinnor inte hade rösträtt och räknades som
andra klassens medborgare. Motivet på målningen är en flicka, skänkt av en kvinna till
konstmuseet. Artikeln Stor konstnärinna- lydig dotter, i tidningen Idun – illustrerad för
kvinnan i hemmet, 1942 (sid. 5-7) skrevs av fil. lic. Marita Lindgren – Fridell. Samma författare
skrev artikeln Amanda Sidwall ett konstnärsöde, Konstvärlden, 1943, som finns i biblioteket,
Eskilstuna konstmuseum.

Marie Bashkirtseff, In the Studio, Academie Julian 1881
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Bildanalys
I bildanalys skiljer man vanligen på begreppen denotation och konnotation. Denotation är
bildens grundbetydelser, det vi ser och tillsammans kan peka ut direkt. Konnotationer är våra
associationer, kulturellt och kollektivt. Det finns också en tredje nivå av innehåll nämligen privata associationer. Det är associationer som kommer från våra privata erfarenheter. Gränsen
mellan privata associationer och de gemensamma konnotationerna kan ibland vara flytande.

Tätt runt halsen har hon ett smycke, som
består av ett svart band med ett krucifix.
Det hänger över en vit överdel som skymtar
under sjalen. Bakgrunden är ljus.
Den konnotativa läsningen
På målningen syns en flicka som är klädd i
vitt för en högtid som vårens konfirmation.
Dominerande i klädseln bär hon, smycket runt halsen, det svarta korset med sorgens och allvarets färg. Korset i sitt tunga
blanka material är fäst i ett åtsittande svart
sammetsband som stramar om hennes hals
och andning. Hennes blick är riktad framåt,
snett uppåt i fjärran i en tankfull pose. Hon
tänker på sin framtid med de begränsningar
som finns framför henne.
Håret i nacken är delvis lösgjort från
håruppsättningen, i en gest av frihet precis
som modet föreskrev. Sjalen i ett tunt vitt
tyg, bärs tyngdlöst med vävda ränder i blank
tråd som en hyllning till oskulden och det
rena. Blommorna i blått och rött är fästa
där sjalen hålls ihop. Det är penséer, vårens
blommor, som symbol för den fria tanken
och humanismen. Hårets prydnad är ett
smycke med röda bär. Bären är symboler för
frukten och barnafödandet. Kampens färg
är röd liksom bären, kampen för kvinnors
rättigheter.

Amanda Sidwall: Flickporträtt. Eskilstuna konstmuseum.
1870-1871

Den denotativa läsningen
Flickporträtt kan beskrivas som följer. Bilden är en porträttbild av en flicka i halvprofil. Hon bär en vit sjal över axlarna. Högra
delen av axelpartiet är avskuret i bild medan
hennes vänstra axelparti är synligt. I nederkant är bilden beskuren i brösthöjd. Flickan
har huvudet vänt åt samma håll som den
synliga axeln. Hon har mörkt hår uppsatt
med lösa lockar hängande över axlarna. I
håret och där sjalen är sammanfogad syns
röda bär och blommor.
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Uppgifter
1

En minnesutställning 50 år efter Amanda Sidwalls död genomfördes på Nationalmuseum 1942. Samtidigt skrevs artikeln om Sidwall i Idun. Berätta om Sidwalls liv
och konstnärskap med hjälp av artikeln. Vad säger den om kvinnliga konstnärers
villkor?
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Vilken betydelse för motivvalet kan det ha haft att kvinnliga konststuderande inte
fick ha manliga modeller under studierna?

3

Jämför kvinnliga konstnärers villkor för hundra år sedan med de villkor som råder
idag.

Amanda Sidwall fick en hedersplats i Parissalongen 1882 vid ”cimaisen” i ögonhöjd. Målning Un Coin du Salon, 1880 av
Édouard Joseph Dantan
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Idun, 1942, nr. 46
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