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Aðfaraorð 
 

Snemma í  námi mínu gekk ég á fund prófessors við Listháskóla Íslands og þurfti að hafa 

mánaðargamalt barn mitt meðferðis.  Þegar leið á fundinn  fékk ég það heilræði að ég ætti 

að passa mig á því að gleyma mér ekki í kökubakstri og taka listina alvarlega. Ég veit 

ekki enn í dag hvað mér finnst um þessi heilræði. Eftir miklar vangaveltur um þetta 

ákveðna atvik varð mér ljóst að þetta viðhorf er það sem hefur háð mörgum konum í 

listnámi og í áframhaldandi starfi við listir. Þegar rýnt er með femínísku sjónarhorni á 

mannkynssöguna má sjá mörg svipuð dæmi um fordóma í garð kvenna varðandi þeirra 

starfs og kynhlutverk. Margar myndlistakonur voru hvattar til að blanda ekki saman 

listum og tilveru þeirra sem kvenna. Þetta tvennt þyrfti að aðskilja ef þær ætluðu að ná 

einhverjum árangri.1 Gæti ég hafa verið að upplifa það sem myndlistakonur á fyrri hluta 

síðustu aldar upplifðu? Verða konur enn að aðskilja reynslu sína sem konur frá því að 

vera myndlistakonur. Verðum við að vera karlkyns til þess að vera teknar alvarlega? 

Í ritgerðinni valdi ég mér þá leið að tala um listakonur sem voru brautryðjendur í 

myndlist og í femínískum skilningi. Ég valdi að fjalla um tvær einstakar konur, þær Loise 

Bourgoise og Fridu Kahlo, sem hafa átt stórann þátt í mótun minni sem listakonu. Ég finn 

hvað ég á margt sameiginlegt með þeim í myndlistalegri nálgun viðfangsefna, uppgjöri 

við fortíðina og hvernig ég vinn við að sættast við nútíðina í þeirri mynd sem hún er.  

Þrátt fyrir að áratugir séu liðnir frá því að þær voru á sama mótunarskeiði og ég er á núna,  

þá er áhugavert að sjá hvernig þeirra hugur vinnur á svipaðan hátt og minn í sambandi við 

úrvinnslu í myndlist. Fortíð mín hefur verið mitt inntak í myndlist en hana nota ég sem 

mitt verkfæri í úrvinnslu hennar og skrásetningu. Bæði eru það eru áföll sem ég hef tekist 

á við og líkamlegur sjúkdómur sem ég hef glímt við síðan ég var barn. Ég hef haldið 

dagbækur í áratug og þaðan kemur efniviðurinn sem ég tel mig þurfa að nýta. Þær eru 

oftast nær kveikjur að verkum eða prufum sem leiða mig að einhverskonar niðurstöðu. 

Þetta kalla ég úrvinnslu eða úrvinnslu minninga.  Þessi nálgun mín er mér hugleikin, 

sérstaklega í ljósi þess að slík tegund fortíðarvinnslu er mjög kvenleg að mínu mati. 

Louise Bourgeois og Frida Kahlo hafa notast við svipaða nálgun en auðvitað útilokar það 
                                                        
1 Whitney Chadwick: Woman, Art and society. Thames and Hudson Ltd. London, 1994, bls 303 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á engan hátt að karlmenn geri það líka. Kvenlega hliðin af myndlistasögu og 

myndlistaheiminum í heild er eitthvað sem vekur hjá mér áhuga og löngun til að tengja 

mig við það efni. 

 

Konur og myndlist 
 

Miklar breytingar áttu sér stað á síðustu öld er varðaði stöðu kvenna í myndlist. Konur 

urðu meira áberandi í listum en áður og þeim fjölgaði hratt á fyrri hluta aldarinnar. Þegar 

fyrri heimstyrjöldinni var að ljúka jukust hins vegar erfiðleikar kvenna í þessari stétt. 

Kröfur í þeirra garð höfðu breyst, þær þurftu að horfast í augu við aðstæður sem  

karlmenn þekktu ekki til, ásamt því að skilgreina sig sem kvenlistamenn. 2 Fræðilega séð 

átti ekki að vera neinn munur á því hvort kona eða karlmaður skapaði list. Konur áttu að 

standa jafnfætis körlum og áttu að geta gengið í skóla, gegnt sömu stöðum og stundað 

sína listsköpun. En í raun var þetta ekki svo einfalt. Þrátt fyrir að allar dyr stæðu konum 

opnar voru það ekki þær sem stjórnuðu. Karlmenn réðu. Þrátt fyrir einstaka 

undantekningar voru það karlmenn sem stýrðu listastofnunum og skólum, og virtustu 

gagnrýnendurnir voru karlmenn. Þeir voru ráðandi í öllum æðri stöðum innan 

listastéttarinnar. Þó svo að kvenkyns nemendur væru jafnmargar eða jafnvel fleiri í 

listaskólum, þá voru kennarar yfirleitt karlkyns.3 

Í fyrri og seinni heimstyrjöldinni fóru karlmenn í stríð og konur sátu eftir og sáu 

um fjölskylduna, heimilið og að auki þau störf sem karlmenn höfðu áður haft með 

höndum. Þær urðu sjálfstæðari og líklega hefur það spilað stórt hlutverk í 

kvenréttindabaráttunni, bæði fyrir konur í listum sem og aðrar konur. Konur fóru að 

krefjast réttinda til að kjósa og fá jafnan aðgang að stjórnmálum og karlmenn. 

Listheimurinn gekk í gegnum miklar breytingar. Listaskólar sem höfðu í langan tíma 

skilgreint myndlist höfðu staðnað og nýjar stefnur og straumar fóru að ryðja sér til rúms. 

Myndlistakonur afneituðu þeirri mýtu að heimilið væri þeim allt og að þær þyrftu ekki að 

                                                        
2 Frances Borzello: A World of Our Own, Woman artists since the renaissance, Watson Guptill 
publications, N.Y, 2000, bls.170 

 
3 Frances Borzello: bls.170 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taka þátt í samfélaginu þess fyrir utan. Þær vildu koma sér á framfæri og fá að tjá sig án 

þeirra hafta og fordóma sem fylgdu mýtunni um samband heimilis og kvenna. Ef 

myndlistakonur áttu að ná einhverjum árangri voru þær hvattar til að aðskilja reynsluheim 

sinn sem kvenna frá listsköpun sinni. 4 Konur fóru að draga fram nekt og kvenlíkamann í 

ólíku formi en karlmenn höfðu áður gert. Kvenlíkaminn hafði áður verið dreginn fram 

persónulaus og daufur með eftirvæntingu karlmannsins að leiðarljósi 5, og mætti nefna 

því til stuðnings málverk á borð við “Olympia” (1863) eftir Éduard Manet (1832-1883) 

(mynd 1 í viðauka) , “La maja desnuda” (1797–1800) eftir Francisco de Goya (1746-

1828) (mynd 2 í viðauka) og svo “Dresden Venus” (sa.1510) eftir Giorgione. (sa.1477/8 

– 1510) (mynd 3 í viðauka)  

Í verkum kvenna voru konur og kvenlíkaminn ekki bara erótískar táknmyndir 

fyrir karlmenn heldur komu þær á framfæri innri tilfinningum og hugsunum á nýjan og 

framandi hátt. Þær færðu innri tilfinningar yfir á ytri umgjörð, líkt og táknmyndir og 

sálarspegill Fridu Kahlo í verkum hennar. Fegurð og losti voru ekki lengur skilyrði fyrir 

góðu verki.6 Konur voru staddar á flóknum stað á milli listarinnar og innri persónu. 

Tvískipting innri og ytri umgjarðar verka Fridu Kahlo var gott dæmi um það hvernig hún 

gerði skil á þessum tveimur ólíkum þáttum. Hún endurskapaði ytri persónu sína í ólíkum 

búningum á meðan innri persónan barðist við mikinn sársauka og andlegar þrautir því 

tengdu.7 En þrátt fyrir þessar framfarir kvenna voru þær í raun ekki viðurkenndar fyrr en 

á seinni árum, töluvert löngu eftir að fyrstu umbrotsverkin komu fram. Á fyrri hluta 20. 

aldarinnar urðu konur meira áberandi í myndlist enda höfðu margar þeirra, mótandi áhrif 

á stefnur myndlistarinnar. Enn voru þær þó í miklum minnihluta og féllu oft í skuggann 

af körlum. Listakonurnar Lee Krasner (1908-1984) og Elaine de Kooning (1918-1989) 

eru gott dæmi um þetta, en þær voru eiginkonur listamannanna Jackson Pollock (1912-

1956) og Willem de Kooning (1904-1997). Kennarar líkt og Hans Hoffmann (1880-1966) 

sem fylgdi fordæmi sem sett var af lærisveini Freuds, Havelock Ellis (1859-1939),  trúði 

því statt og stöðugt að aðeins karlmenn hefðu hæfileikann sem þarf til listsköpunar. Besta 

                                                        
4 Frances Borzello: A World of Our Own, Woman artists since the renaissance. bls.170 
5 Frances Borzello: A World of Our Own, Woman artists since the renaissance. bls.170 
6 http://www.ic.arizona.edu/ic/mcbride/ws200/womenandgender.html 

 
7 Whitney Chadwick: Woman, Art and society. Thames and Hudson Ltd. London, 1994, bls 178 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hrósið sem Hoffman gaf lærlingum sínum af kvenkyni, þar meðtalinni Krasner, var „að 

verkið væri svo gott að það mætti halda að það væri eftir karlmann“.8  

Þessar áðurnefndu konur voru í raun ósýnilegar í myndlistarheiminum þar til eftir andlát 

eiginmanna sinna. Þá fyrst fengu þær list sína viðurkennda og eru taldar í dag til 

brautryðjenda abstrakt expressionismans. 9 

 

Louise Bourgeois 
 

Louise Bourgeois var fædd í París árið 1911. Foreldrar hennar ráku fyrirtæki sem seldi og 

gerði við teppi. Um 12 ára aldur fór hún að gera við teppi með móður sinni, en þessar 

viðgerðir fólust í því að hún lagaði mynstur og saumaði í þar sem þau voru horfin eða 

skemmd. 10 Þegar litið er á upphaf hennar í handverki, þá mætti segja að uppfylling 

horfinna mynstra einkenni list hennar. Að stoppa í göt og mynstur sem mynduðust í æsku 

hennar. Móðir hennar sá um stóru og erfiðu verkin enda var hún samkvæmt Bourgeois, 

töfrakona með nálina. Þessi vinna hefur án efa markað djúp spor í sálarlíf hennar. Með 

þekktustu verkum hennar voru tilvísanir í móður hennar, köngulóna sem spann listilega 

vefi en varð svo einnig andstæð táknmynd lygavefs sem spann sig í kring um 

fjölskylduna vegna misgjörða föður hennar. Þegar hún var ung hélt faðir hennar við 

breska stúlku, kennara þeirra, sem bjó inni á heimili þeirra í tíu ár. Heimislífið laskaðist 

við þetta og Bourgeois fyrirgaf föður sínum aldrei. Þetta áfall sem barn varð hennar 

útgangpunktur í myndlist allar götur síðan.11 

Í mörg ár hélt hún dagbók og skrifaði bréf sem hún varðveitti. Hvorutveggja gáfu 

henni og gefa öðrum innsýn í heim hennar sem ungrar stúlku. Bourgeois sótti nám í 

Sorbonne og nam stærðfræði og heimspeki, án efa hefur þekking hennar á stærðfræði 

nýst henni vel í vinnu á geometrískum formum sem hún notaði mikið. Bourgeoise 

stundaði nám í skólum eins og Julian, Ranson og Grande-Chaumiére.12 Árið 1938 flytur 

                                                        
8 Whitney Chadwick: bls 301 
9 Whitney Chadwick: bls 301 
10 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=683105 Sótt 4. Janúar 2010. 

 
11  http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=683105 Sótt 4. Janúar 2010. 

 
12 http://www.smac.us/2008/07/11/louise-bourgeois-pandoras-box/ sótt 2. Janúar 2010 
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hún til New York og hóf feril sinn í Bandaríkjunum sem listmálari en stærðfræðilegur 

bakgrunnur hennar ýtti henni í átt að höggmyndalistinni. Tíðarandinn endurspeglast í 

verkum hennar, í einkennum eins og byltingu og heimstyrjöld, vonum og draumum. Hún 

fylgdi þó sjaldan straumnum í listsköpun og hefur verið borin saman við 20. aldar 

meistara á borð við Constantin Brancusi (1876-1957), Vladimir Tatlin (1885-1953), 

Alberto Giacometti (1901-1966) og jafnvel Joseph Beuys (1921-1986).13 

Á frægri sýningu í Fishbach Gallery, sem listfræðingurinn Lucy R. Lippard 

(1937) skipulagði, var Bourgeois skipað á bekk með svokölluðum furðufuglum í 

abstraktlist, eða þeim Evu Hesse (1936-170), Bruce Nauman (1941) og Keith Sonnier 

(1941). Þó var erfitt að setja Bourgeois undir abstraktstefnuna þar sem hún var með 

fullkomlega hlutbundið verk, risastórt, sokkið auga úr latex og striga sem hún kallaði 

„Augnatillitið” (Le regard, 1996) (mynd 4 í viðauka). Louise Bourgeois vildi ekki láta 

afmarka sig við eina ákveðna stefnu. Verk hennar endurspegla hold og líkama, og tjá 

svik, kvíða og einmannaleika. Þau eru af ólíkum toga óhlutbundin, táknræn, raunsæ og 

draumkennd. Hún vinnur með alls kyns hráefni, við, marmara, brons, plast, latex og efni. 

Hún kannar innávið og því eru verkin mjög sjálfsævisöguleg. Reyndar er hið persónulega 

og áðurnefnd áföll hennar helsti efniviður.14 Í samantektarbók einni, Writings and 

interviews, segir hún að hvern einasta dag verði maður að yfirgefa fortíðina eða taka 

henni eins og hún er. Sé það ekki hægt, þá sé eina leiðin að gerast listamaður 15 

Verkið “The destruction of the father” frá 1974 (mynd 5 í viðauka) er ein af 

fyrstu tilraunum Bourgeois til að veita áhorfandanum sýn inn í erfitt fjölskyldulíf sitt. 

Verkið byggir á þrúgandi borðhaldi fjölskyldunnar sem lifði sterkt í minningum hennar. 

Verkið er skúlptúrverk sem sýnir bæði rúm og borð og var unnið úr plasti, latexi, viði, 

efni og rauðu ljósi. Hún túlkaði verkið eins og systkinin hefðu gripið föðurinn og sett 

hann á borðið líkt og hann væri maturinn. Þau rifu hann í sundur og aflimuðu. Þau átu 

                                                                                                                                                                     
 
13  Olesya Turkina  http://www.smac.us/2008/07/11/louise-bourgeois-pandoras-box/ 

 
14  Olesya Turkina  http://www.smac.us/2008/07/11/louise-bourgeois-pandoras-box/ sótt, 3.janúar 2010 
15  Louise Bourgeois: Destruction of the father, Writings and interviews, rtst. Marie Laure Bernadac, 
Hans‐Ulrich Obrist, Violette Editions, London,1998, Bakhlið. 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hann  og útrýmdu, líkt og hann hafði gert þeim andlega16  

Þegar leið á áttunda áratuginn hóf hún að vinna meira með rýmið. Rýmis og 

innilokunarkenndin var viðfangsefni sem hún náði einstaklega góðum tökum á. 

Bourgeois öðlaðist viðurkenningu í Bandaríkjunum í byrjun níunda áratugarins en sú 

viðurkenning var í formi stórrar yfirlitssýningar sem haldin var árið 1982 í Museum of 

Modern Art í New York.17 Að margra mati hófst tími Bourgeois fyrir alvöru árið 1989 

lagði upp með stóra farandsýningu um Evrópu. Sýningunni var stýrt af Frankfurter 

Kunstverein. Í einskonar búrum og klefum mátti sjá hvernig minningar hennar og sálarlíf  

tóku á sig allskyns form. Vísanir hennar í fortíðina voru ávallt til staðar. Þessi innilokun 

minninga í klefaformi má eflaust túlka á marga mismunandi vegu en samkvæmt henni 

eru klefarnir tákn um þrjá mismunandi sársauka, huglægan, líkamlegan og  geðlægan18 

Klefarnir innihalda allskyns hluti, skúlptúra í mörgum tegundum af efniviði: Glerkúlur, 

sem eru eins og tákn fyrir hið brothætta í lífi hennar, líkamsafsteypur, partar og dúkkur. 

Allt er þetta efniviður sem hún hefur mikið unnið með. Gerð klefanna hófst þegar 

Bourgeois er komin á áttræðisaldur, en hún sýnir og sannar að aldur er afstæður og hefur 

enga þýðingu fyrir listakonur og menn. 

Bourgeoise vinnur  eins og áður segir, út frá eigin reynslu og vandamálum sem 

tengjast æsku hennar,  eins og svikum og framhjáhaldi föður hennar, fjölskyldutengslum, 

kynferði, móðurhlutverkinu, sjálfstæði, stjórnun  og stjórnleysi. Hún fjallar einnig mikið 

um það hvernig það er að missa stjórnina  á hugsunum sínum. 19 Stjórnleysi er eitthvað 

sem ég sjálf  tengi við, hræðsluna við það að missa tökin á mínum eigin hugsunum. Í 

öryggisþráhyggju minni hef ég skapað mér óumflýjanlegar rútínur sem valda því að ég 

get ekki hætt þeim. Þær veita mér öryggi og tilfinninguna að ég hafi stjórn á aðstæðum, 

hugsunum og hlutverkum sem ég er í. Með það fyrir augum þykir mér nauðsynlegt að 

tengja  þetta hugarferli við verk sem ég gerði haustið 2008. 

                                                        
16  Sasha Bergstrom-Katz, The Destruction of the Father,  http://www.artslant.com/la/articles/show/2711, 
sótt 5 jan 2010 
17  http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=683105, Sótt 4. Janúar 2010. 
 
18  http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=683105, Sótt 4. Janúar 2010. 

 
19  http://www.gregkucera.com/bourgeois.htm, sótt 4 janúar 2010 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Stuck in routine  

 

Það verk sem ég fjalla um gefur betri mynd, en mörg önnur, af hugsun minni í 

sköpunarferlinu og grunninum að verkum mínum (mynd 6 í viðauka). Það var unnið á 

námskeiðinu „Tími“ sem Lára Marteinsdóttir hafði umsjón með, ásamt Sigrúnu 

Hrólfsdóttur sem aðstoðaði við tæknivinnsluna. Umrætt verk er endurtekning sem líður 

áfram án samskeyta. Þetta er samfelld athöfn  sem engan endi tekur. Það er unnið út frá 

eigin upplifun og tilfinningu. Takmarkið er að áhorfandinn upplifi óþægindi og 

dáleiðandi áhrif.  Líkt og hann sé staddur í samfelldri hringrás og komist ekkert frá eigin 

hugsunum.  

Verkið fjallar í grófum dráttum um áráttu- og þráhyggjuröskun, sem og að vera 

stödd í heimi sem mig  hefði ekki órað fyrir að upplifa; að finnast heimurinn stjórna mér 

á allan hátt og  finna til vanmáttar gagnvart eigin tilfinningum. Í verkinu er aðeins sýnd 

andlitslaus persóna og fætur í rauðum skóm ásamt neðri parti af kjól sem búið er að 

hlutleysa með því að taka litinn frá. Draumkenndur blær verksins gefur til kynna að 

atburðarrásin sjálf eigi sér ekki stað í raunveruleikanum. Ramminn í kring um myndina er 

hringlaga til þess að athyglin haldist á persónunni. Rúllustiginn er á uppleið hægra megin 

og niðurleið vinstra megin. Andlitslausa persónan gengur niður stigann sem er á uppleið 

og upp stigann sem er á niðurleið. Því fer hún hvorki upp né niður og þrátt fyrir mikla 

hreyfingu færist hún í hvoruga áttina. Vegna þess að verkið er í hringrás þá stoppar það 

ekki og undir heyrist vélrænt hljóð. Hljóðið endurspeglar rafrænar hreyfingar 

persónunnar og vegna styrkleika hljóðsins sem gengur í bylgjum verður þetta mjög 

stuðandi. Á fótum andlitslausu persónunnar eru rauðir skór. Rauði liturinn táknar áfallið 

sem er áhrifavaldur áráttuhegðunarinnar.20 Allt lítur vel út, hún dettur aldrei og virðist 

hafa vald án þess þó að ráða við þær aðstæður sem hún stendur í. Stiginn er alltaf á ferð 

og hún misstígur sig aldrei en heldur samt áfram að ganga í sömu sporum.  Árátturöskun 

lýsir sér í því  að gera hlutina endurtekið. Myndlíkingarnar  og formin eru táknmyndir 

fyrir  minningar og persónur sem mér tengjast.  

                                                        
20  J.C, Cooper: An illustrated encyclopedia of traditional symbols. Thames and Hudson, 1978 
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Frida Kahlo 
     

Frida Kahlo var fædd árið 1907 í útjaðri Mexíkó.21  Frá árinu 1926 til dauðadags málaði 

Kahlo verk sem þóttu heldur djörf á þeim tíma. Opinskáar og grafískar hugsanir, 

upplifanir og vangaveltur hennar birtust í verkunum hverju sinni. Súrrealískar teikningar 

voru nýjar af nálinni á þessum tíma og þóttu þær einstakar og hispurslausar. Líf Fridu var 

enginn dans á rósum. Ung að árum sigraðist hún á lömunarveiki sem orsakaði að annar 

fótur hennar varð heldur rýr og hún haltraði örlítið. Árið 1925 lenti hún í alvarlegu 

bílslysi. Þetta slys hafið djúp áhrif á líf hennar og orsakaði mikla rúmlegu og mikinn 

sársauka. Þetta varð til þess að hún öðlaðist nýja sýn á lífið, og sameinaði sjálfsskoðun, 

tjáningarfrelsi og sjálfsmyndir í verkum sínum. Líf hennar var óreiðukennt af  viðburðum 

sem drógu stórann dilk á eftir sér, opnuðu hana og sál hennar sem birtist í 

sjálfsmyndunum eins og sólargeisli á dýpstu botnum hafsins. Óheflaðar ástríður og 

sársauki varð viðfangsefnið.  Enginn listamaður, karl né kona, höfðu tærnar þar sem hún 

hafði hælana varðandi þetta viðfangsefni. Opinská tjáning sálarlífsins  hafði aldrei sést 

með jafn sérstökum hætti og hún tjáði í málverkum sínum.22 

Kahlo braut boð og bönn samtíðar sinnar með mjög persónulegu myndefni sínu,  

sérstaklega því  myndefni sem sneri að kvenlíkama og kynhegðun.23 Hún málaði myndir 

af fólki sem stóðu henni nærri og voru formin þá oft flöt, narratíf og í þeim stíl sem hún 

hafði tileinkað sér frá upphafi. Hún hreifst mikið af myndlist landa sinna sem  

einkenndust einnig af flötum og einföldum formum, og litum sem voru aldrei af skornum 

skammti. Stíll hennar þótti einstakur en Kahlo sækir óneitanlega í uppruna sinn hvað 

hann varðar.  Málverk hennar sem sækja áhrif frá 19. aldar portrettmyndum innihéldu 

einkenni frá mexíkóskri popplist og kólumbískum prímitisma. Kahlo giftist 

listamanninum Diego Rivera (1888-1957) sem nálgaðist list og pólitík á svipaðan hátt og 

hún gerði sjálf.24 Árið 1932 missti Kahlo fóstur þeirra hjóna eftir ókláraða meðgöngu og 

                                                        
21 Andrea kettenman: Kahlo, Taschen, Köln, 2003. Bls 7. 
22  Frances Borzello, Seeing ourselves-woman self portraits, Harry N.Abrams inc. New York, 1998. Bls 
143. 
23 Andrea kettenman, Bls 7. 
24 Andrea Kettenman, Bls 24 
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var það enn eitt áfallið fyrir hana. Í kjölfarið gerði hún verkið „Henry Ford Hospital” 
sem gengur einnig undir nafninu „The flying bed” (Sjá viðauka, mynd nr. 6). Í verkinu 

lýsir hún hispurslaust upplifun sinni og tilfinningu gagnvart nýliðnum atburðum. Myndin 

er mjög súrrealísk og táknræn. Úr táknunum er hægt að ímynda sér  hverskonar 

tilfinningar hafa verið að brjótast um í henni þegar hún málaði verkið. Notkun hennar á 

björtum og hreinum litum og dramatískum táknum varð eitt af hennar einkennum. 

Kvenlíkaminn hafði ekki verið sýndur jafn berskjaldaður áður á þennan hátt, en þarna 

sýnir hún einmitt hvernig henni tekst að brjóta þessi áðurnefndu boð og bönn.  

Í verkinu gefur að líta fljótandi súrrealískan heim þar sem rúm flýtur eins og 

björgunarfleki Kahlo. Hún er tengd ýmsum táknum með blóðrauðum naflastrengjum. 

Einn þeirra er fóstrið eða barnið sem situr í biðjandi fósturstellingu. Á hægri hönd er 

snigill sem er táknmynd fyrir þetta hæga ferli sem fósturlátið var. Orkídean sem liggur 

við rúmið átti að tákna ást þeirra Diego. Þegar hún málaði blómið sagðist hún hafa 

hugsað um eitthvað kynferðislegt í blandi við eitthvað mjög tilfinningalegt.25 Neðri hluti 

kvenlíkama hangir í einum strengnum við hliðina á barnslíkamanum og var þetta tilraun 

hennar til þess að sýna inn í kvenlíkamann. Vélin sem sést í vinstra horninu er 

sköpunarverk hennar og stendur fyrir vélræna og ómannlega þáttinn í þessu ferli. Í hægra 

horninu má svo sjá mjaðmagrind hennar sem hindraði hennar barneignir. Mikil dramatík 

er í þessu  verki og gæti það vakið óþægilega tilfinningu við áhorf, líkt og áhorfandi sé að 

horfa  lengst inn í sálarlíf hennar alveg óhindrað.  Í þessu verki málar Kahlo ekki 

raunveruleikann eins og hann er heldur málar hún hann eins og hún upplifir hann. Ytri 

umheimurinn er smækkaður niður í aðalatriðin og röðum atburða þjappar hún saman  í 

magnþrungna niðurstöðu.26 Litirnir leika í höndum hennar eins og í flestum verkum sem 

hún skapar. Þetta óhugnanlega ferli fósturláts var skipt upp í marga fleti, svo sem 

rómantíska, vélræna og óhugnanlega. Andstæðurnar sem þarna birtast hefur hún raðað 

upp á svo nákvæman hátt og þessi  berskjaldaði kvenlíkami segir svo mikið um 

varnarleysi hennar á þessari stundu.27   

                                                                                                                                                                     
 
25 Andrea Kettenman, Bls 34 
26 Andrea Kettenmann.: Kahlo, Taschen bls. 35 
27  http://www.fridakahlo.com/bio.shtml, sótt 6 janúar 2010 



  11 

Kahlo notaði myndlist líkt og hjálpargagn til að kanna ástand líkama síns og 

vitund sína í tengslum við það ástand. Í mörgum tilfellum leysist raunveruleikinn upp í 

tvær greinar, þ.e. ytri raunveruleika og innra sjónarhorn á þann raunveruleika.28   

Sjálfsmyndin í verkum listakvenna innan súrrealisma verður útgangspunkturinn í samtali 

á milli samfélagsvitundar og eðlisávísunar, sem súrrealisminn fagnaði líkt og 

byltingakennda aðferð sem myndi kollvarpa eldri hugmyndum. Fyrir Kahlo líkt og aðra 

kvenlistamenn innan súrrealisma varð myndlist  hjálpargagn til að kanna innri 

raunveruleika. Súrrealisminn veitti bæði körlum og konum heimild til að kanna innviði  

sálarlífsins, en um leið opnaði hann nýjar listrænar leiðir fyrir konur í byrjun síðustu 

aldar.29  Ef verk Kahlo eru skoðuð saman eða eitt og sér má sjá hvernig hún hefur 

myndað einskonar sjónrænar dagbækur. Áföll sem hafa djúpstæð áhrif hafa alltaf breytt 

sýn listamanna til viðfangsefnis hverju sinni.30  

  Það er rétt sem listagagnrýnendur og listfræðingar hafa sagt að Kahlo hafi náð að 

sameina þessa tvo ólíku þætti í myndefnið, þ.e. andlegan og líkamlegan sársauka sem 

skilar sér á sérstakan hátt.31  

 

Persónuleg nálgun 
 

Þessi sársauki, andlegi og líkamlegi er á svipaðan hátt sá sem vinnur  með mér í mótun 

minni og verkum. Hann kemur fram í tilfinningum gagnvart listinni og endurspeglar líðan 

mína í hverju verki fyrir sig. Ég hef oft staðið frami fyrir því vandamáli að vera ekki búin 

að finna minn miðil. Ég hef flakkað á milli skjálistar, teikninga, málverka, innsetninga og 

skúlptúra í öllum mögulegum efnum. Ég nota gips, leir, ull, latex, timbur, víra og ég gæti 

talið endalaust upp efniviði.   Ég veit ekki lengur hvort ég ætti að sjá það sem löst eða 

kost að ég vinni í mörgum miðlum. Það þarf oft að nýta mismunandi efni til að tjá 

mismunandi tilfinningar og ég finn það best hverju sinni. Ég er á þessum árum búin að 

sættast við og skilja hvernig það að vera samkvæm sjálfri mér þurfi ekki að vera í formi 
                                                        
28  Whitney Chadwick, Women art and society bls.294-5   
29  Whitney Chadwick, Women art and society bls.296  
30  Frances Borzello, Seeing ourselves-woman self portraits 1998. Harry N.Abrams incorporated NY. Bls 
143. 
31  Nancy  G. Heller: Women artists, An illustrated history , Abbewille press Ltd. N.Y, 2003. Bls.147 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efnis eða myndar heldur sem útgangspunkts og vinnuleiðar. Ég tel mig vera fullkomlega 

samkvæma sjálfri mér þegar ég skapa og reyni ekki að þóknast neinum nema sjálfri mér. 

Þetta kann að vera afmarkandi fyrir listamann sölulega séð, en eins og Bourgeoise nefndi 

er sjálfstjáningin það sem skiptir öllu máli í listsköpun og að hún þyrfti ekki að standa 

fyrir það sama og að þurfa að selja eða gera verk sem öðrum þóknast heldur að tjá 

tilfinningar óheft. 32 

 

Teikningar 
 

Ég nota bæði líf- og vélræn form og blanda þeim saman við mínar eigin fígúrur sem 

tákna minningarbrot og hugsanir sem mér eru ofarlega í huga. Sjálfsmynd mín er það sem 

ég fer í gegnum stanslaust í öllum verkunum. Áföll sem hafa orðið til mikillar 

þrautagöngu í mínu lífi fá að fylgja með á ósýnilegan hátt fyrir áhorfandann. Sögurnar 

segja sig ekki sjálfar enda ekki þörf á því. Ég sýni mig en kæri mig ekki um að upplýsa 

um of. Sjálfsmynd mín gæti endurspeglast í öðrum en túlkunin er aldrei sú sama og flestir 

skynja verkin á sinn eigin hátt.  

Listamaðurinn skapar til þess að koma frá sér upplifunum hvort sem þær eru úr 

fortíð eða nútíð. Hann leyfir áhorfanda að upplifa á sinn eigin hátt þannig að ný upplifun 

mótist sem skilur eitthvað eftir sig. Þá gæti ég vísað beint í verk Fridu Kahlo, Broken 

Column 1944, sem hafði mjög djúpstæð áhrif á mig og er eitt eftirminnilegasta verk sem 

ég hef séð. Ég hef kosið mér undanfarin misseri að teikna á krossviðarplötur.  Þær 

hafa það fram yfir pappír og striga að munstrið í viðnum á einhverskonar samtal við 

myndirnar. Rákirnar eru teikning í myndinni og eru stór hluti af henni. Það hefur 

líka hentað vel þar sem ég nota mikið vatnsliti með teikningunni og á viðnum blæðir 

þeim út. Þegar liturinn blæðir í æðarnar á viðnum skapast einhver ringulreið í 

verkinu og það verður ekki jafn hreinlegt fyrir vikið. Það hrífur á einhvern hátt að 

sjá málninguna og viðinn taka stjórnina af mér og móta stóran hluta verksins án 

mín.  

 

                                                        
32   Louise Bourgeois: Destruction of the father, Writings and interviews, rtst. Marie Laure Bernadac, 
Hans‐Ulrich Obrist, Violette Editions, London,1998, bls196. 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Connective distortion 
 

Nýlegasta verk mitt er samvinnuverk með Auði Örnu Oddgeirsdóttur. (sjá í viðauka) 

Verkið var afrekstur kúrsins „Aðferðir og vinnuferli“ sem Ólafur Sveinson stýrði. Verkið 

var hugsað sem samtal á milli okkar eftir mikla samvinnu þessi ár okkar í LHÍ. Við 

töluðum mikið um myndlist, vangaveltur um heimspeki, femínisma, hlutverk okkar hér 

og síðar í lífinu. Við töluðum einnig um hversu nauðsynlegt það væri fyrir okkur að 

upplifa hvernig það væri að vinna saman að einhverju, jafn persónulegu og myndlist er.  

Samtal varð því útgangspunkturinn; samtal á milli tveggja ólíkra einstaklinga. Skynjun á 

okkur sem persónum, upplifunum og einkennum. Þá höfum við mikið talað um fegurð og   

sjónræna afstæðu hennar.  

Hvað er fegurð og hversu mikið afl hún er í samfélagi okkar?  Þessum 

spurningum gátum við einungis svarað út frá okkur sjálfum og eins og við vissum þá 

höfðum við mjög líkar skoðanir á því hvað okkur þykir fallegt. Við ákváðum því að láta 

þessar vangaveltur okkar koma fram í verkinu og hefja vinnsluna. Eftir að hafa velt því 

lengi fyrir okkur hvaða tækni við ætluðum að nota þá varð skjálist fyrir valinu. Ég sá þar 

fleiri tækifæri í því að öðlast meiri reynslu í skjálistinni og í þeirri tækni sem þar býr að 

baki. Við vorum búnar að hugsa okkur að gera raunsæja stuttmynd en enduðum við á því 

að kollvarpa þeirri hugmynd og vinna að innsetningu. 

Tæknileg vinnsla var á þessa leið: Þrír skjáir, tveir skjávarpar og eitt sjónvarp. 

Öðrum skjávarpanum var beint að vegg andspænis dyrum sem gengið var inn um. 

Veggur þar við hlið hafði einnig endurvarp skjávarpans og þeirra á milli stóð sjónvarp. 

Annar skjávarpinn sýndi ruglingsleg lífræn form sem gaf til kynna að ýmiskonar skordýr 

væri um að ræða. Filterar voru notaðir og allt var svarthvítt ásamt negatífum-fílter sem 

gaf svipaðan blæ og um röntgenmynd væri um að ræða. Sama gilti um hitt endurvarpið, 

þar voru líffæri úr mannslíkama sýnd innvortis í sömu tækni og hitt. Myndskeiðin voru 

síðan  hægð svo draumkenndur blær myndaðist og virkaði sem dáleiðandi á áhorfanda. 

Þessir tveir varpar voru sjónræn persónubrot af okkur Auði. Á þriðja skjánum, 

sjónvarpinu sem stóð í miðjunni, var dökk mynd sem sýndi hvítar útlínur mjög áþekkra 

andlita sem höfðu einskonar hreistur. Sú mynd var einnig mjög hæg og formalísk. 

Hreistrið sem þakti andlit þeirra gaf andlitunum hrátt og ómennskt útlit sem afkynjaði 
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þau og afmáði öll persónueinkenni. Það sem er sjáanlegt eru hreinar hreyfingar sem skapa 

þetta áðurnefnda vélræna ástand í bland við hin lífrænu form. 

Hljóðið var unnið í forritinu RGB Musiclab.33 Þetta forrit gerði okkur kleift að 

flytja mynd yfir í hljóð. Forritið les rauðan, grænan og bláan pixel í mismunandi tónum 

og færir þá yfir í fyrirfram ákveðin hljóð. Hægt var að breyta hverri mynd fyrir sig í 

mismunandi dýpt og hæð á tónum sem og hljóðfæri sem hægt er að nota innan forritsins. 

Einnig er hægt að breyta pixlunum í umhverfishljóð sem gefa mismunandi áhrif. Við 

ákváðum að nýta þetta forrit til þess að koma okkar persónum fram í verkinu. Við settum 

sitthvora myndina af okkur úr myndbandinu, létum forritið lesa þær og búa til tónverk 

fyrir okkur. Því næst breyttum við hljóðunum til að aðgreina hljóðin okkar. Ég túlkaði 

umhverfishljóðið en Auður notaðist við einskonar sílófón sem var spilaður á mjög hárri 

tíðni. Þessi hljóð töluðu saman með skjáverkinu í heild og mynduðu samtal okkar 

tveggja.  

 

Lokaorð 
 

Þegar ég byrjaði að vinna að þessari ritgerð vissi ég ekki hvernig ég ætti að koma orðum 

að mótun minni á síðustu fjórum árum í myndlistalegum skilningi. Ég hef ekki litið á mig 

sem mótaða listakonu og mun kannski aldrei gera. Ég hef samt getað rýnt betur í það sem 

ég hafði áður ekki séð eða gert mér grein fyrir að byggi í verkum mínum, né að svo 

femínískar hugsanir bærðust innra með mér líkt og ég komst að eftir naflaskoðun á við 

þessa ritgerð. Tilraunir í ýmsum miðlum sem mistókust hafa verið mínar afkastamestu 

gjörðir í myndlist. Mistök geta verið gagnlegri en það sem tekst, en það er líka erfitt að 

sjá hvenær eitthvað hefur tekist, eða mistekist.  Þegar ég næ að takast á við persónu mína 

og fortíð, og  koma hvoru tveggja að í sjónrænu formi, er eins og hlutirnir gangi upp. 

Púslbitarnir ná að tengjast en það er engin leið að vita fyrirfram hversu stórt púslið 

verður, enda án nokkurra leiðbeininga. Leiðbeiningunum safna ég hægt og rólega, og 

þegar ég verð á sama aldri og Louise Bourgeoise mun ég vonandi hafa safnað flestum 

bitunum sem mig vantaði til þess að koma verkinu saman í mynd. Mótunarskeið mitt er 

því nýhafið og áhugavert verður að sjá hvert það leiðir.  

                                                        
33  http://www.kenjikojima.com/rgbmusiclab/ sótt 11.desember 2009 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Varðandi kökubakstur og gamaldags viðhorf í garð kvenlistamanna þá verða  þau 

líklega til staðar næstu áratugi. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að þessi ráð voru ekki 

góð sem slík en samt góð á þann hátt að þau vöktu mig til mikillar umhugsunar. Ég á ekki 

von á því að neinn faðir í Listaháskólanum hafi fengið heilræði á borð við þetta og á 

meðan það gerist ekki þá vona ég að sem fæstar kynsystur mínar þurfi að sitja undir slíku. 

Það er í okkar allra valdi að breyta þessum þankagangi og vonandi munu komandi 

kynslóðir berjast fyrir því með okkur.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgerður Björg Hafsteinsdóttir 
 
 

___________________________________ 
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Viðauki 

 

Mynd 1. 

“Olympia” (1863)   

 Éduard Manet (1832-1883) 

 
   http://toonstoonstoons.net/wp/wp‐content/uploads/2009/12/olympia.jpg 

 

Mynd 2. 

“La maja desnuda” (1797–1800) 

 Francisco de Goya (1746-1828)  

 

(http://www.lib‐art.com/imgpainting/4/0/11304‐the‐nude‐
maja‐la‐maja‐desnuda‐francisco‐de‐goya‐y‐lucientes.jpg) 

 

 



Mynd 3. 

“Dresden Venus” (sa.1510)  

Giorgione (sa.1477/8 – 1510) 

 
http://lh6.ggpht.com/_j4Z6OyB0V_ISarwK5vEhCI/AAAAAAAA
E6M/oR_56XuAzwA/sleeping+or+dresden+venus.jpg 

Mynd 4. 

„Augnatillitið” (“Le regard”) (1996) 

 
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/louisebourgeois/images/works/028.jpg 

 



Mynd 5.  

„The destruction of the father” (1974) 

Louise Bourgeois (1911)   

 

(http://whitehotmagazine.com/articles/10th‐october‐2007‐
january‐2008/990 

Mynd 6. 

“Henry Ford Hospital” (1932) 

Frida Kahlo (1907-1954) 

 
http://www.roseannalee.com/fridakahlo/0013.jpg 

 

 



Mynd 6 

“stuck in routine” (2008) 

 

 
Stillimynd úr vídjói. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 



“Connective distortion” (2009)   

 

(Stillimyndir úr videoinnsetningu) 
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