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Valie Export «Woman´s Art» og Hannah Ryggen 
 

«Woman´s Art» 

Valie Export (1940) er en østerisk kunstner som jobber innenfor film, tekst, og 

«performance»1. Teksten «Woman`s Art» fra 1972 ble skrevet for utstillingen MAGNA, og er 

en av de første dokumentene av feministisk kunst på tysk2.  I teksten «Woman´s Art» skriver 

Export hvordan kvinnen har blitt representert i kunsten, og hvorfor kvinnen burde 

representere seg selv i kunsten. 

 

 «Woman´s Art» er et manifest, og oppfordrer til sosial revolusjon. Export starter 

teksten sin med en redegjørelse av hvordan menn har presentert og skapt kvinnen i sitt bilde. 

Kvinners historie har vært mannens historie. Hun skriver at kvinnen har blitt presentert av 

menn, skapt av menn, og at kvinner har målt seg selv etter mannens ideal.  

 

Videre skriver Export at kvinner må ta tilbake makten over sitt eget bilde, og begynne å 

representere seg selv. Hun mener menn ikke kommer til å gi fra seg denne makten uten kamp, 

så kvinner må kjempe! Kvinner må ta over alle mediene, og bruke disse til sosial, politisk, og 

kunstnerisk endring. Ved at kvinner får makten til å representere seg selv, vil de maskuline 

verdiene kvinner har levd under i det patriarkalske samfunnet bli revet ned, og kvinner vil 

kunne skape seg selv i sitt eget bilde.  

 

Hun legger frem at kunst påvirker de som er i kontakt med den, så kvinneskapt kunst vil 

påvirke andre kvinner, og hjelpe kvinner å løsrive seg fra mannens bilde av kvinnen. 

«Woman´s Art» er da kunst skapt av kvinner, for kvinner. Nye verdier og meninger vil 

komme av denne kvinneskapte kunsten. Det vil komme en ny verdi i det å være kvinne. 

 

Hun skriver avsluttende at tiden for denne revolusjonen er nå, og at kvinners fremtid vil være 

kvinners historie.  

  

 

Kvinnekunst.  

                                                        
1 Harrison and Wood (red.), Art in Theory: 1900-2000, 927. 
2 Harrison and Wood (red.), Art in Theory: 1900-2000, 927. 
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 Export fremmer begrepet «kvinnekunst». Hun bruker ikke dette begrepet eksplisitt 

noen andre steder enn i overskriften til teksten. Selve teksten bygger under hvorfor 

kvinnekunst er viktig for kvinner, og at det er kvinner som skaper kvinnekunst.  

 

Kvinnekunst er kunst av, og for kvinner. Det er kunst som skal fremme den kvinnelige 

opplevelse, det kvinnelige perspektiv eller kvinnenes historie. Kunst er «kvinnekunst» på det 

enkle premisset at det er kunst som er skapt av kvinner, og på en eller annen måte fremmer 

det kvinnelige.  

 

Hannah Ryggen 

 Hannah Ryggen (1894-1970) var en norsk tekstilkunst, og er kjent som en av pioneren 

innenfor norsk tekstilkunst3. Satt i sammenheng med begrepet «kvinnekunst», så er det 

Ryggens valg av medium som skal trekkes frem. Ryggen jobbet innenfor et tradisjonelt 

kvinnelig håndverk, som ikke hadde blitt fremmet i kunstverdenen på lik linje som skulptur 

eller tradisjonell billedkunst. Hennes samfunnskritiske motiver var det som aktualiserte 

hennes kunst, og fremmer den tradisjonelle håndverkskunsten som noe som tilhører den 

moderne kunsten.  

 

Ved at Ryggen jobbet innenfor tekstilkunst så fremmer hun en tradisjonell kvinnelig 

håndverksform, og fører dette inn i den moderne kunstverden. «Kvinnekunst» blir i 

sammenheng med Ryggen å se på en kunstform som tradisjonelt tilhørte kvinner bli 

aktualisert og gitt ny verdi i kunstverdenen. Export skriver at kvinner kjempe til seg sin plass i 

kunstrommene, og at der må kvinnene formidle sine perspektiver. Ryggen fremmer kvinnelig 

håndverk og tradisjon, samtidig som hennes motiver kommer fra hennes kvinnelige 

perspektiv. I billedteppet «Vi lever på en stjerne» ser vi Ryggens forestilling av livets 

kretsløp4. Dette er en kvinnelig tolkning av et velkjent motiv. «Vi lever på en stjerne» er en 

del av bevegelsen Export skriver må skje i «Woman´s Art», fordi det er kunst av kvinne som 

fremmer kvinnelig håndverk, en kvinnelig tolkning, og en kvinnelig stemme i kunstmiljøet. 

Verket viser også at «kvinnekunst» ikke bare er kunst som er laget for kvinner spesifikt, eller 

                                                        
3 https://snl.no/Hannah_Ryggen  
4 https://www.nasjonalmuseet.no/historier-fra-museet/dypdykk-i-samlingen/hannah-ryggen--evig-aktivist/  
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tar for seg opplevelser, eller motiver kun kvinner kan kjenne seg igjen i. Det handler mer om 

at kvinners stemme skal få plass i kunsten, og den skal være en del av debatten. 
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