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1. Inngangur 
Enn á eftir að gera mikið af íslenskri samtímalist skil og eiga íslenskir list- og 

sagnfræðingar langt í land við skrásetningu og aðra greiningu í þessum flokki. Mikið 

magn upplýsinga er enn sem komið er varðveitt í blaðagreinum og hjá minniháttar 

miðlum. Ekki hefur heldur mikið verið skrifað um listasögu kvenna á Íslandi, en þó er 

vitað að þær voru áhrifavaldar í íslenskri myndlist allt frá 18. öld.  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um samtímalistakonur frá áttunda og níunda 

áratug 20. aldar og athygli beint að hópi ungra kvenna sem voru brauðryðjendur í 

gallerírekstri og sölu listiðnaðs á Íslandi. Farið verður yfir sögu þessa gallerís sem 

stofnsett var í miðborg Reykjavíkur árið 1978 með sérstakri áherslu á textíl- og  

nytjalist sem bæði var sýnd og seld í Gallerí Langbrók. Hvati til stofnunar gallerísins 

verður skoðaður og kvennabaráttu listakvenna hér á landi verða gerð skil. Hverjar 

voru forsendur þessara kvenna til þess að stofna listiðnaðargallerí hér á landi? Hver 

var reynslan af gallerírekstri á Íslandi, hvað var þar selt og sýnt, og hvernig var 

galleríi kvennanna tekið?  

 

 Með annarrar-bylgju femínisma (e. Second Wave of Feminism), sem er samheiti 

yfir nokkrar hugmyndafræðilegar og pólitískar stefnur á sjöunda og áttunda áratug 20. 

aldar, fóru fræðikonur og -menn að vinna að því að gera höllum hlut kvenna innan 

flestallra starfs- og fræðagreina skil. Þar bar jafnréttishugsjónina hæst og barist var 

m.a. fyrir menntun, atvinnutækifærum, dagvistun barna og vændi svo eitthvað sé 

nefnt.1 Rit höfunda á borð við Virginiu Woolf og Simone De Beauvoir voru víða lesin 

og upp úr varð ný kvennabarátta. Nú dugði ekki einungis það að fá kosningarétt líkt 

og í fyrstu bylgjunni, heldur átti að breyta heimssögunni og hugsunarfari almennings.  

 Með þessum áhrifum mótaðist ný fræðileg orðræða og í lok sjöunda áratugar 20. 

aldar varð fyrsta spurningin sem brann á listasögufræðingum til; afhverju konur hefðu 

verið jafn ósýnilegar í listasögu heimsins og raun bar vitni. Því næst var byrjað að 

greina kvenlist séstaklega, spurningar vöknuðu um menntun, stíl, táknfræði og 

myndmál, efnisval, gæði listarinnar, svo eitthvað sé nefnt.2    

Listsagnfræðingar sem aðhyllst hafa femínísk fræði og kenningar hafa meðal 

                                                
1Margaret Andrersen og Dana Hysock.  Thinking about Women. Sociological Perspective on Sex and 
Gender, 8. útg. (Boston: Pearson. 2009) [Fyrsta útg. 1983 ]: 347-348 
2 Griselda Pollock.Vision and Difference. Femininity, Feminism and the History of Art. (London; New 
York: Routledge. 1988):1 
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annars bent á yfirráð karla og lítillækkun kvenna innan listasögunnar fyrir 1970. 

Erlendir listsagnfræðingar á borð við Lindu Nochlin (1931), Germaine Greer (1939), 

Griseldu Pollock (1949), Lucy R. Lippard (1937) og hér á Íslandi Hrafnhildi Schram 

(1941) hafa meðal annars bent á að fyrir þann tíma hafi ekki verið minnst á konur í 

listasögu heimsins. Ástæður þessa sem hafa veriðnefndar eru meðal annars erfitt 

aðgengi kvenna að listmenntun og skuldbinding þeirra inni á heimilum og sem 

uppalendur barna.3 

 „Hvers vegna eru svona fáir frægir kvenkyns listamenn?“, spurði 

listasögufræðingurinn Linda Nochlin árið 1971.4 Að einfölduðu máli komst Nochlin 

að því í ritgerð sinni að ástæðan væri ekki sú að listakonur væru ekki nógu færar, 

heldur væru þær fáar og sjaldnast sýnilegar. Aðgangur að menntun og tækifærum var 

einfaldlega ekki sá sami fyrir bæði kynin.5  

 Listasögufræðingurinn og ástralski femínistinn Greer talar um hindranir kvenna 

í gegnum árin og segir að tækifæri kvenna og ástæður til listsköpunar hafi ekki verið 

ýkja margar í gegnum tíðina, sem er kannski helsta skýringin ásamt óákjósanlegum 

aðstæðum kvenna. Ef konur voru það heppnar að fá að mála eða stunda listsköpun var 

það yfirleitt undir strangri leiðsögn karlvaldsins.6 Að mati Greer hafa konur verið 

litaðar af því að vera óæðri körlum og það er að hennar sögn ein ástæða þess að ekki 

hefur myndast nægt sjálfstraust listkvenna. Með brotna sjálfsímynd og stöðugt áreiti 

var þeim ógerlegt að ná langt.7 Ein birtingarmynd þessa er að séu gömul verk 

listakvenna skoðuð má sjá hversu lík verkin eru verkum áhrifavalda þeirra. Mikil 

kúgun varð til þess að fáar þeirra þorðu að „mála út fyrir rammann“. Hér vill Greer 

með sterkri áherslu benda á að engir listamenn geti nokkurntíma verið þeir sjálfir með 

brotna sjálfsímynd og í því samhengi skipta kyn, kraftur og gáfur ekki máli.8 Þær 

konur sem í raun komust áfram í listheiminum til jafns við karla á 19. öld voru flestar 

tengdar karlkyns listamönnunum á einhvern hátt.9  

 Hin fræga setning de Beauvoir verður aldrei of oft sögð: „Maður fæðist ekki 

                                                
3Laurie Schneider Adams. Exploring Art. (London: McGraw-Hill Education. 2002): 141  
4 Linda Nochlin. „Why have there been no great women artists?“. The Feminism and Visual Culture 
Reader, Ritstj. Amelia Jones. (London: Routledge 2003) fyrsta útg. 1971; bls. 229-233:231 
5Linda Nochlin. „Why have there been no great women artists?“. The Feminism and Visual Culture 
Reader, Ritstj. Amelia Jones. (London: Routledge 2003) fyrsta útg. 1971; bls. 229-233:231 
6 Germaine Greer. The Obstacle Race (London: Pan Books. 1979): 12-13 
7 Germaine Greer. The Obstacle Race (London: Pan Books. 1979): 325-327 
8 Germaine Greer. The Obstacle Race (London: Pan Books. 1979): 327 
9 Germaine Greer. The Obstacle Race (London: Pan Books. 1979): 12 
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kona, heldur verður það,“10 sem sýnir okkur enn og aftur að möguleikar kynjanna til 

afreka eru líffræðilega þeir sömu en félagsmótun, umhverfi og aðrir þættir gerðu 

konum erfiðara fyrir. Auk þess segir Dr. Dagný Kristjánsdóttir (1949) okkur einnig í 

rannsókn sinni um Konur og listsköpun (1985) að félagsmótunin sé ástæða þess að við 

eigum ekki  fleiri heimsfrægar listakonur.  

„Bæði karlar og konur, sem gerast listamenn, geta átt við ytri vandamál að 
stríða, efnahagsleg, menningarleg og félagsleg og bæði kynin þekkja óttann við 
sköpunina, óttann við hið óþekkta. En konur eiga við enn rammari reip að draga 
en karlar í því að sálfræðileg og félagsleg mótun þeirra ætlar þeim ekki hlutverk 
skapandi listamanna, þær eru ekki aldar upp til virkni, sjálfstæðis eða sterkrar 
sjálfsvitundar heldur hins gagnstæða. Þær eru aldar upp til að upphefja 
karlmanninn/föðurinn, setja hann á stall og virk samkeppni við hann vekur 
djúpstæða, hamlandi sektarkennd“.11 

  

 Í bók Hrafnhildar Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist (2005) gefa allar þær 

konur sem Hrafnhildur fjallar um list sína upp á bátinn þegar þær ganga í hjónaband. 

Það þótti í raun sjálfsagt að fórna frama sínum fyrir fjölskylduna og húsverkin12 og 

eftir voru í flestum tilvikum karlkyns listmálarar og höggmyndasmiðir sem stóðu upp 

úr í listasögunni. Þessir „meistarar“ voru þeir sem sköruðu fram úr og báru nöfnin 

sem almenningur þekkti.  

 Aðstæðurnar voru því ekki það mikið öðruvísi hér heima því eins og annars 

staðar í heiminum voru karlar ráðandi í listinni á Íslandi. Myndlistarfólk þurfti að 

leggja land undir fót til þess að mennta sig og samkvæmt kynjahlutverkum þess tíma 

kom það í hlut listskapandi og efnameiri karlmanna í flestum tilvikum. Eins og áður 

segir komu íslenskar konur þó talsvert við sögu íslenskrar myndlistar. Í borgarastétt 

Reykjavíkur um aldamótin 1900 tilheyrði það uppeldi hefðarkvenna t.a.m. að læra að 

teikna og mála. Þessar konur voru því þær sem veittu ungum sveitapiltum landsins og 

verðandi stórmálurum tilsögn fyrst um sinn. Þórarinn B. Þorláksson var  í teiknitímum 

hjá Þóru Pétursdóttur Thoroddsen, Einar frá Galtafelli lærði dráttlist hjá Torfhildi 

Hólm og seinna meir greiddu konur Thorvaldsens félagsins fyrir nám Ríkarðs 

Jónssonar með kaupum á verkum hans.13 

                                                
10 Simone de Beauvoir, .  The Second Sex. Ensk þýð. Parshley, H.M. (New York: Vintage Books 1989) 
[fyrsta útg.1949 Le Deuxième Sexe]:267 
11 Dagný Kristjánsdóttir. „Konur og listsköpun“.  Íslenskar Kvennarannsóknir 29. ágúst- 1. september 
1985. Háskóli Íslands-Odda. (Reykjavík: Offsetfjölritun hf. 1985) bls. 7-14: 10 
12 Hrafnhildur Schram. Huldukonur í íslenskri myndlist. (Reykjavík: Mál og menning. 2005): 39-40 
13 Björn Th. Björnsson. Íslenzk myndlist I á 19. og 20. öld, drög að sögulegu  yfirliti. (Reykjavík: 
Helgafell. 1964): 45 
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 Þegar listin er umfjöllunarefni okkar er nær óumflýjanlegt að líta einnig til 

þjóðfélagslegrar sögu. Nauðsynlegt er að skoða samfélagslegt samhengi því 

staðsetning og tími getur einnig verið orsakandi fyrir þá sköpun sem á sér stað. Hér á 

landi áttum við enga stóra höfuðborg, við vorum fá og ný orðin sjálfstæð þjóð.  

Myndlistar- og handíðaskóli landsins var fyrst stofnaður 1939, svo alla 20. öldina 

vorum við því að feta okkur áfram og skapa menningarsögu landsins.  

 Sjöundi og áttundi áratugur 20. aldar var tími kvennabaráttunnar á Íslandi og 

nokkuð ljóst að konur og menn vildu breytingar. Metþátttaka á kvennafrídeginum 

1975, barátta Rauðsokkahreyfingarinnar, fylgishrun stjórnarflokkanna, Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks í Alþingiskosningum sumarið 1978 - allt þetta endurspeglar 

íslenskt þjóðfélag á áttunda áratugnum.14 Hræringar í öllu þjóðfélaginu urðu valdur 

mikilla breytinga og í raun er ekkert svo óeðlilegt að á þessum tíma hafi fyrsta 

kvenrekna gallerí landsins verið stofnað. Tímar kvenna voru að breytast og nú þurftu 

konur einnig að koma með nýjar og ferskar hugmyndir til þess að koma sér áfram í 

listinni. Listakonur eins og aðrar þurftu þó að hafa mikið fyrir því og fara ótroðnar 

leiðir.  Listakonurnar sem stofnuðu Gallerí Langbrók eru gott dæmi um nýja kynslóð 

listakvenna sem á tímum kvennabyltingar stofnuðu sinn eigin rekstur með 

sýningarrými og treystu á sitt eigið ágæti til þess að koma sér áfram í listinni. 

 

                                                
14 Illugi Jökulsson. Ísland í aldanna rás, 1976-2000. Saga lands og þjóðar ár frá ári. (Reykjavík: JPV 
útgáfa. 2002): 54 
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2. Listiðn og nytjalist  
Margar Langbrókanna unnu með „gamalt“ handverk og sköpuðu nytjalist, bæði úr 

textíl og leir. Hver er þó munurinn á milli handíðar og listar, eða er munur þar á, og 

hvað er nytjalist? Nytjalist, handíð og listiðn eru víð hugtök og geta skilist á marga 

vegu. 

 Samkvæmt Íslenskri orðabók Menningarsjóðs frá 2002:  

 
Handíð KVK• gerð listmuna og nytjahluta í höndunum (með verkfærum) t.d. 
vefnaður og leirmótun, listiðnaður- handíðaskóli. 15 

 
Listiðn KVK• handunnin eða verksmiðjuframleidd nytjalist, ýmislegt listrænt 
handverk.16  

 
Nytjalist KVK• listmunir sem hafa visst notagildi, t.d. smíðisgripir, vefnaður• 
listiðnaður.17 

 
Samkvæmt þessum útskýringum eru handíð og nytjalist nátengd hugtök. Þó er það 

engu að síður staðreynd að handíð getur einnig verið notuð í myndlist sem ekki 

flokkast undir nytjalist. Nytjalist myndi því oftast flokkast undir listiðn.  

Notvæn list eða nytjalist myndi vera sú list sem þykir notvæn, þeir hlutir sem 

við notum í daglegu amstri, skreyttir og hannaðir af kostgæfni. Til nytjalistar getur 

talist allt mögulegt; frá sængurfötum og matarstellum til stóla, borða og stærri 

húsgagna, það sem í daglegu máli í dag er oft kallað „hönnun“ (e. design) og er þá 

verið að tala um notvæna hluti sem ekki eru fjöldaframleiddir heldur gerðir í 

höndunum, eða í raun þegar sérstök vinna er lögð í útlit hlutar með hugviti 

listamannsins. Hið mikið notaða hugtak hönnun er þó enn víðara hugtak og nær einnig 

yfir grafík, prjónauppskriftir, arkitektúr, húsgögn og fleira. 

 Miklar breytingar og aukin viðurkenning hefur átt sér stað á nytjalist og handíð 

sem myndlist á síðastliðinni öld. Vandamál listafólks sem vinnur við handíð í 

myndlist sinni og listafólks sem býr til og hannar nytjalist hefur löngum verið að fá þá 

viðurkenningu sem hæfir. Handíð er nátengd hannyrðum og heimilisiðnaði sem 

stunduð hefur verið af almenningi frá örófi alda, sem ekki hefur fengið formlega 

                                                
15 Mörður Árnason ritstj. Íslensk orðabók. 3. útg.(Reykjavík: Edda. 2002) [Fyrsta útg. 1963, Árni 
Böðvarsson]: 529 
16 Mörður Árnason ritstj. Íslensk orðabók. 3. útg.(Reykjavík: Edda. 2002) [Fyrsta útg. 1963, Árni 
Böðvarsson]: 905 
17 Mörður Árnason ritstj. Íslensk orðabók. 3. útg.(Reykjavík: Edda. 2002) [Fyrsta útg. 1963, Árni 
Böðvarsson]: 1072 
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menntun á sviði lista og því hefur oft reynst erfitt að greina mörk milli handíðar sem 

myndlistar og sem almennra hannyrða.  

 Lista- og hannyrðahreyfingin (e. Art and Crafts movement) á stærstan þátt í 

þeirri viðurkenningu sem fengist hefur í þessum efnum frá upphafi hreyfingarinnar 

um seinni hluta 19. aldar. Þá tóku listamenn, arkitektar, hönnuðir, hannyrðafólk og 

fleiri sig saman um það að endurmeta gildi listarinnar, sem með aukinni iðnvæðingu 

og fjöldaframleiðslu stóð á ákveðnum tímamótum, eins og myndlistin og málverkið 

gerðu einnig vegna aukinna vinsælda ljósmyndarinnar. Í stuttu máli var tilgangurinn 

sá að vinna og listsköpun þessarar iðnar fengi sama stall og önnur list, þ.e. að 

virðingaröð listarinnar yrði brotin niður. Málverk og skúlptúrar voru ekki einu verkin 

sem njóta ættu virðingar innan listheimsins.  

 Einn af upphafsmönnum stefnunnar, enska skáldið, hönnuðurinn, listamaðurinn 

og sósíalistinn William Morris (1834-1896) barðist fyrir að listin ætti að jafnaði að 

vera notvæn og fögur.18 Hugleiðingar og skrif þúsundþjalasmiðsins Morris náðu langt 

út fyrir strendur Bretlandseyja og fljótlega mátti finna fyrir áhrifum hans á hönnuði, 

lista- og listiðnaðarfólk víðsvegar um hinn vestræna heim. Hreyfingin var ekki 

hefðbundin hreyfing „svipaðs“ listafólks sem vann að svipuðu takmarki innan svipaðs 

svæðis. Metnaðurinn var sameiginlegur en hvernig fólk kom að hreyfingunni og að 

hverju það vann var breytilegt.19 Þó að þessi hreyfing hafi ekki verið niðurnjörfuð, 

áhrifsmennirnir margir og mismunandi stendur hún upp úr því áhrif hennar síðar meir 

urðu mjög mikil. Hönnun nytjahluta og listiðnaðurinn  var í þróun alla 20. öldina og 

voru til að mynda Vínarskólinn, Bauhaus, Art Deco og De Stijl hreyfingarnar allar 

undir áhrifum Morris og fylgismanna hans.20 

 Það var svo uppúr 1950 sem listiðnaði var veitt sérstök athygli hér á landi og 

með stofnun félagsins „Íslenzk listiðn“ var með lögum lagt á að verja auknar 

vinsældir iðnarinnar. Tilgangur félagsins var að: a) örva, auka listmæti og bæta 

framleiðsluhætti íslenzks listiðnaðar, b) kynna íslenzkan listiðnað hér á landi og 

erlendis með sýningum og á annan hátt, c) stuðla að bættum skilyrðum fyrir ungmenni 

og aðra til náms í listiðn, og d) gæta hagsmuna íslenzkra listiðnaðarmanna í hvívetna. 

                                                
18 Amy Dempsy . Styles, Schools and Movements. (London: Thames and Hudson. 2002): 19-22 
19 Ray Watkinsson, . William Morris a designer. (London: Studio Vista. 1967): 67-69 
20 Ray Watkinsson,  William Morris a designer. (London: Studio Vista. 1967): 78-79 
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M.a. með því að gæta höfundarréttar þeirra.“21 Félagar að Íslenzkri listiðn voru 

listiðnaðar- og listamenn, skólar og verslanir sem seldu listiðn. Lúðvíg Guðmundsson 

var formaður félagsins, Sveinn Kjarval húsgagnaarkitekt var varaformaður og meðal 

meðstjórnanda voru Björn Th. Björnsson listfræðingur, Sigurður Guðmundsson 

arkitekt og Þorleifur Kristófersson húsgagnateiknari. Ásamt því að stuðla að og 

varðveita og verja íslenska listiðn var hlutverk félagsins að kynna íslenskan listiðnað á 

erlendri grundu.22 Á áttunda áratugnum var svo stofnað félagið Listiðn, samband 

listiðnaðarmanna, iðnhönnuða og arkitekta og var starfsemi þess félags svipuð og 

Íslenzks Listiðnaðs frá sjötta áratugnum. 23 

 Það er einkum hugsunin bakvið þessa stefnu sem á við þegar fjallað er um 

Langbrækur og uppgang galleríreksturs hérlendis sem og víðar. Þó að Langbrækur 

hafi ekki opinberlega barist fyrir sinni nytjalist skipti hún sköpum í rekstri þeirra. 

Hinn almenni borgari var ekki vanur að kaupa olíumálverk og skúlptúra en þurfti inn 

á heimili sitt skálar, bolla, púða og gardínur sem og aðra skrautmuni sem þar var hægt 

að fá á viðráðanlegu verði. 

  Bandaríski listfræðingurinn Lucy R. Lippard fjallar um handverk kvenna í 

samhengi lista og endurmat þess í samtímanum í ritgerðasafni sínu í kaflanum 

,,Making Something from Nothing“ (Toward a Defenition of Women´s „Hobby 

Art“)*. Hún lýsir því þar hvernig hreyfingar á borð við áðurnefnda Lista- og hannyrða 

hreyfingu sem og aðrir hafi í gegnum tíðina reynt að má út mörkin á milli listar og 

hannyrða. Enn þann dag í dag erum við að reyna að má út mörk, þó að fáir geti sett 

puttann á það nákvæmlega hvar þau eru. Breytingar innan listheimsins hafa einnig 

áhrif þar á; milli hannyrða sem gamallar tómstundariðnar almennings, heimilisiðnaðar 

og hannyrða og hönnunar sem kennd er í listaháskólum heimsins.24 Ennþá flækjast 

málin þegar hönnun er bætt við í jöfnuna og byrjað er að greina á milli hannyrða og 

hönnunar sem hvorutveggja kemur frá „lægri“ stalli listanna (þ.e. ekki frá hinni „hærri 

og virtari“ list sbr. olíumálverk og skúlptúra).25 

                                                
21 Íslenzk listiðn. Lög Samþykkt á stofnfundi.13. febrúar. 1955. Íslenzk listiðn.  (Reykjavík: 
Prentsmiðjan Hólar h.f. 1955): 3 
22 [Höf. óþekktur]. „Íslenzk listiðn“. Mánudagsblaðið.  25. júní 1956: 4 
23 [Höf. óþekktur]. „Listiðn: Sex kynningarsýningar á fjórum árum“. Tíminn.  16. júní 1978: 5 
24 Lucy R. Lippard,. „Making Something from Nothing“ (Toward a Defenition of Women´s „Hobby 
Art“)*“. Get the Message? A decade Of Art For Social Change. (New York: E. P. Dutton, Inc. 1984) 
bls. 97-105: 98 

Lucy R. Lippard. . „Making Something from Nothing“ (Toward a Defenition of Women´s „Hobby 
Art“)*“. Get the Message? A decade Of Art For Social Change. (New York: E. P. Dutton, Inc. 1984) 
bls. 97-105: 99 
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 Það má gagnrýna Lippard fyrir það hversu gagnrýnin hún er á hina 

heimavinnandi hannyrðakonu sem hún segir að vegna leiðinda og aukins frítíma leggi 

stund á útsaum, prjón, hekl og bútasaum í frístundum. Þetta segir Lippard vera 

afleiðingu kvennahreyfingarinnar og þeirrar félagslegu pressu að nú skuli konur um 

heim allan setjast niður og tengjast formæðrum sínum í gegnum heimilisiðnina. 

Lippard gerir hér í raun frekar lítið úr heimilisiðn og þeirri notkun og efnisvali sem 

margar listakonur á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar notuðust við víða um heim. 

Að hennar mati var illa staðið að endurvakningu á heimilisiðnaði kvenna með 

kvennabaráttu listakvenna. Lippard bendir á það að fyrst þegar vefnaður, teppi og 

bútasaumur hafi komist inn á listasöfn New York borgar snemma á áttunda áratugnum 

hafi það ekki verið undir formerkjum heimilisiðnaðar, kvennahefðar- eða baráttu. 

Heldur til kynlausra, óhlutbundinna, rúmfræðilegra stórvirkja sem virtir listamenn á 

borð við Frank Stella og Kenneth Noland báru ábyrgð á. Hefðu þau verið kynnt undir 

öðrum formerkjum, til að mynda í nafni heimilisiðnaðar kvenna, hefðu þau 

sennilegast verið litin öðrum augum.26 

 

                                                
26 Lucy R. Lippard. „Making Something from Nothing“ (Toward a Defenition of Women´s „Hobby 
Art“)*“. Get the Message? A decade Of Art For Social Change. (New York: E. P. Dutton, Inc. 1984) 
bls. 97-105:102 
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3. Nýr miðill  
Textíl kemur úr latneska orðinu „texere“ og merkir fléttun. Í íslensku hefur orðið 

vefjalist gjarnan verið notað, sem er þá yfirheiti yfir allan textíl; vefnað, tauþrykk, 

textíl- og fatahönnun.27  

 Konur víðsvegar um heim byrjuðu að notfæra sér nýja miðla á miðri 20. 

öldinni. Líkams-, gjörninga- og myndbandslist voru miðlar sem konur tileinkuðu sér, 

en aldagamlar kvennahefðir, t.a.m. textíllinn voru einnig endurvaktar. Textíllinn var 

miðill sem konur þekktu vel og leið vel með að nota.28 Í huga hins almenna borgara 

voru textíll og textílvinna eitthvað sem tilheyrir konum og litið á sem nokkurs konar 

heimilisiðnað.   

Það telst því nánast nauðsynlegt hér að skýra hversvegna og afhverju konunum 

fannst mikilvægt að koma textíl á framfæri, því þó íslenskir karlmenn hafi í gegnum 

aldirnar setið í baðstofum til sveita og prjónað ullarvettlinga, þótti konum miðillinn 

mikilvægur kvennabaráttunni og hlut kvenna í listinni.  

 

3. 1. Myndvefnaðarkonur á Íslandi 

Það er nær ómögulegt að fjalla um textíllist og -iðn á Íslandi án þess að nefna til leiks 

fremstu myndvefnaðarlistakonur landsins. Ásgerður Búadóttir (1920- ) hafði mikil 

áhrif á myndvefnað á Íslandi allt frá sjötta áratug 20. aldar, og skipaði sér í fremstu 

raðir vefara á Norðurlöndunum. Fyrir stofnun Textílfélags Íslands var það því 

aðallega Ásgerður sem var áberandi í textíllist hér á Íslandi.29  Ásgerður lærði í 

Myndlistar- og handíðaskólanum og því næst hélt hún til Kaupmannahafnar í 

framhaldsnám og lærði teiknun og málun í Konunglega danska listaháskólanum. Þar 

og á ferðalögum sínum kynntist hún myndvefnaði. Ásgerður var því að mestu leyti 

sjálfmenntuð í vefnaðinum sjálfum. Myndvefnaður var um þetta leyti lítið þekktur á 

Íslandi en með vinsældum abstraklistarinnar hafði átt sér stað endurkoma í veflist 

víðsvegar um Evrópu.30  

                                                
27 [Höf. óþekktur]. „Fjölbreytt sýning Textílfélagsins“. Morgunblaðið. 8. apríl 1978: 29 
28 Helga Thorberg. „Gallerí Langbrók“. Vera (6-7) bls. 28-32 
29 R.M.N. „Nordisk Textiltriennal“. Morgunblaðið. 24. apríl 1980: 25 
30 Guðbjörg Kristjánsdóttir. Íslensk list. Sextán íslenskir myndlistamenn. (Reykjavík: Bókaútgáfan 
Hildur.1981): 16 
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 Árið 1959 var veflist viðurkennd til jafns við aðrar frjálslistagreinar í Norræna 

listabandalaginu.31 Á þeim tíma var Ásgerður mjög virk í vefnaðinum. Þá mátti helst 

sjá í endurvakningunni tvennskonar strauma innan veflistarinnar. Annars vegar 

franskan glóbelínvefnað, þar sem ofið var að mestum hluta til nákvæmt eftir öðrum 

listaverkum og hins vegar austur evrópskan stíl. Í þeim síðarnefnda var það vefarinn 

sem sá um bæði myndsköpun og útfærslu verksins. „Við það losnaði veflistin undan 

oki málverksins og varð að sjálfstæðu listformi þar sem vefmynd er sköpuð með 

hliðsjón af efni í stað þess að stæla málverk í vef.“32  

Júlíana Sveinsdóttir (1888-1959) var ásamt Ásgerði frumherji í vefnaðarlist. 

Hún útskrifaðist einnig úr Konunglega danska listaháskólanum í Kaupmannahöfn  

(1917).33 Þó að Júlíana hafi lært málun og teiknun í Kaupmannahöfn líkt og Ásgerður, 

vann hún að myndvefnaði meðfram því alla tíð. Á tímum Júlíönu var myndvefnaður 

alls ekki hluti af listumræðunni sem snérist þá fyrst og fremst um málverk og 

höggmyndir. Júlíana leit engu að síður á veflist sína einnig sem myndlist og sýndi 

gjarnan saman málverk og vefnað. Fyrir henni voru bæði listform jöfn að virðingu og 

eftir að hún náði sér í formlega menntun í myndvefnaði á fjórða áratug 20. aldar vann 

hún mestmegnis við gerð veggteppa og hlaut í kjölfarið alþjóðlega frægð og 

viðurkenningu.34 Til marks um frama Júlíönu má nefna gullverðlaun á ítalska 

þríæringnum í Mílanó 1951 sem voru þá fyrstu verðlaun sem Íslendingar höfðu fengið 

fyrir listhönnun á erlendum vettvangi, en  Júlíana sýndi þar á vegum Danmerkur. Oft 

hefur verið haft á því orð að þar hafi markast ákveðin skil í hönnunarsögu 

Norðurlandanna þar sem þau voru nú að byrja að mynda sér sinn eigin stíl í hönnun 

og handbragði.35  

Hér eru nefndar tvær konur sem höfðu einna mest áhrif á myndvefnað á 

Íslandi en fleiri konur höfðu einnig haft mikil áhrif á alla myndlist hér á landi á 20. 

öld. Kristín Jónsdóttir og Júlíana voru taldar þær listakonur sem fyrstar gerðu 

myndlistina að ævistarfi sínu á þeim tíma sem rómantísk þjóðernisvitund var sem 

                                                
31 Guðbjörg Kristjánsdóttir. Íslensk list. Sextán íslenskir myndlistamenn. (Reykjavík: Bókaútgáfan 
Hildur.1981): :18 
32 Guðbjörg Kristjánsdóttir. Íslensk list. Sextán íslenskir myndlistamenn. (Reykjavík: Bókaútgáfan 
Hildur.1981):18 
33 Hrafnhildur Schram. „Svart grjót, blátt haf“. Júlíana Sveinsdóttir. Vefur lands og lita. Ritstj. Ólafur 
Kvaran.  (Listasafn Íslands. Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi hf. 2003) bls. 9-27 :9-13 
34 Hrafnhildur Schram. „Svart grjót, blátt haf“. Júlíana Sveinsdóttir. Vefur lands og lita. Ritstj. Ólafur 
Kvaran (Listasafn Íslands. Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi hf. 2003) bls. 9-27 :14 
35 Harpa Þórsdóttir. „Ofið úr íslenskri ull“. Júlíana Sveinsdóttir. Vefur lands og lita. Ritstj. Ólafur 
Kvaran (Listasafn Íslands. Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi hf. 2003) bls. 39- 55: 50-52 
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vinsælust, snemma á 20. öldinni. Fleiri listakonur má einnig nefna í þessu samhengi 

sem fyrstu áhrifakonur í íslenskri myndlist, sem gerðu listina að ævistarfi sínu; 

Barböru Árnason, Nínu Tryggvadóttur, Gerði Helgadóttur, Louisu Matthíasdóttur og 

fyrrnefnda Ásgerði Búadóttur.36 

 

                                                
36 Aðalsteinn Ingólfsson. Kristín Jónsdóttir. Listakona í Gróandanum. (Reykjavík: Bókaútgáfan 
Þjóðsaga. Reykjavík 1987): 14-15 
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4. Gallerí Langbrók 
Myndlistar- og listiðnaðargalleríið Langbrók var stofnað af tólf listakonum sumarið 

1978. Starfsemin var fyrst til húsa að Vitastíg 12 þar sem hún blómstraði í tvö ár. Árið 

1980 voru Langbrækurnar orðnar 14 og komnar í stærra húsnæði á Torfunni þar sem 

þær voru allt til loka, 1986 orðnar 24 talsins.37 

4. 1. Nafngift á tímum kvennabaráttu 

Nafnið virðist hafa orðið til nokkuð sjálfkrafa ef marka má viðtal við Sigrúnu Eldjárn 
í júlí 1983. Galleríið var nefnt eftir Hallgerði langbrók: sökum þess að einungis konur 
tilheyrðu félagsskapnum.38 Vissulega þýðir langbrók, „sítt hár“,39 eins og kvenlegt 
þykir, þó hefur það einnig verið þessum ungu konum innblástur að skíra gallerí sitt í 
höfuðið á fyrsta „femínista“ Íslandssögunnar. Þó að sögupersónan hafi kannski ekki 
komið vel fyrir frá hendi rithöfundar og verið nokkurskonar frenja og drepið 
eiginmenn sína er hún engu að síður kvenfyrirmynd fyrir klókindi sín og að hafa 
staðið upp gegn ríkjandi þjóðfélagsgildum síns tíma. Ægifögur með sitt síða hár fékk 
hún sitt fram og varð innblástur nútíma Langbróka sem urðu á áttunda áratugnum 
nokkurskonar valkyrjur íslenskrar listiðnar og nýs hugsunarháttar innan íslenska 
listheimsins.40 „Afhverju Langbrók?“ var í raun algeng spurning til kvennanna sem að 
galleríinu stóðu. Þó að nafnavalið á galleríinu ætti kannski ekki að koma flestum 
Íslendingum á óvart þótti þetta forvitnilegt. Tilgangurinn var að heiðra minningu 
þessarar einstöku sögupersónu; „Það hefur verið farið illa með Hallgerði. Hún er eina 
rauðsokkan í Íslendingasögunum og á því allt gott skilið" sögðu Langbrækur í 
blaðaviðtali sumarið 1978.41 
 Það hefði þó ekki átt að koma fréttamönnum né öðrum á óvart því 
Langbrókarnafnið var ekki einungis minnistætt Íslendingum síðan frá 10. öld heldur 
var það fyrirferðarmikið í kvennabaráttunni allri sem um þessar mundir stóð sem 
hæst. Íslenskir kvenskörungar í Noregi notuðu til að mynda Langbrókarnafnið sem 
kennimerki fyrir baráttu sína þar frá og með 1974, á sama tíma og þessi kvenhetja 
varð kennimerki baráttunnar hér heima fyrir líka.42  

                                                
37 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
38 [Höf. óþekktur].„Heita í höfuðið á Hallgerði langbrók“. Morgunblaðið. 3. júlí. 1983: 87 
39 Bragi Ásgeirsson. „Gallerí Langbrók“. Morgunblaðið. 12. ágúst 1978: 13 
40 Kolfinna Baldvinsdóttir. „Var Hallgerður langbrók fyrsti femenistinn?“  
Vera, 14. 20. Mars 1995, bls. 20: 20 
41 Þ. J. H. „12 konur opna Gallerí Langbrók í dag“. Vísir. 20. júlí 1978: 22 
42 Hildur Hákonardóttir. Já, ég þori, get og vil. (Reykjavík : Salka. 2005): 40 
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4. 2. Tólf á Vitastíg 12  

Gallerí Langbrók var fyrst til húsa að Vitastíg 12, steinsnar frá ofanverðum 

Laugaveginum í miðborg Reykjavíkur og upphaflega var ætlun kvennanna í stuttu 

máli að taka upp þráðinn þar sem Gallerí Sólon Íslandus hætti. Gallerí Sólon Íslandus 

hafði verið starfrækt af ellefu ungum listamönnum, í rúmt ár frá 197643 en náði þó 

aldrei að koma undir sig fótunum og byggja upp markvissa starfsemi.44 Gallerí Sólon 

Íslandus var að því best er vitað fyrsta listamannarekna sölugalleríið á Íslandi.45 Úr 

starfsemi Sólon Íslandus komu fjórar konur sem síðar stofnuðu Gallerí Langbrók. 

Þetta voru þær Ásrún Kristjánsdóttir, tauþrykkjari46, Kolbrún Björgúlfsdóttir, 

leirlistakona, Steinunn Bergsteinsdóttir tauþrykkjari og textílhönnuður og Þorbjörg 

Þórðardóttir vefari og tauþrykkjari.47 

 Á áttunda og níunda áratugnum voru helstu sýningarrýmin í Reykjavík á 

Kjarvalsstöðum og í Norræna húsinu, þar sem minnst var tveggja ára bið eftir plássi, 

fyrir utan leigu sem reyndist erfitt að borga fyrir unga og óreynda listamenn. Almennt 

voru fáir sem nýttu sér tækifæri á listamarkaðinum á Íslandi og reyndu að selja list 

sem ekki var þekkt.48 Á þessum tíma var því ekki mikill grundvöllur fyrir því að koma 

myndlist og  sérstaklega listiðn og nytjalist ungs listafólks á framfæri og því sáu þær 

stöllur sér leik á borði og höfðu samband við vinkonur og gamlar bekkjarsystur úr 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands sem að lokum varð til þess að hópur tólf kvenna, 

um og yfir þrítugt, tóku á leigu lítið húsnæði í miðborg Reykjavíkur og stofnuðu sitt 

eigið gallerí.49  

 Hugmynd kvennanna var að stofna gallerí þar sem blandað yrði saman myndlist 

og listiðn og vísvitandi voru það einungis konur sem tóku sig saman og sameinuðu 

krafta sína.50 Þegar Gallerí Langbrók opnaði varð listin einnig um leið aðgengilegri 

                                                
43 Valtýr Pétursson. „Gallerí Solon Islandus“. Morgunblaðið. 12. desember 1976: 16 og 27 
   K. P. „Starfsemi hættir í Gallerí Sólon Íslandus“. Vísir. 10. mars 1978: 5 
44 Bragi Ásgeirsson. „Gallerí Langbrók“. Morgunblaðið. 12. ágúst 1978: 13 
45 Gunnhildur Hauksdóttir. Tölvupóstssamskipti við Gunnhildi Hauksdóttur um Gallerí Langbrók. 
Nýlistasafn Íslands. 9. ágúst 2010 
46 Eiríkur Þorláksson. „Ásrún Kristjánsdóttir“. Morgunblaðið. 20 nóvember 1993 :6C 
47 Kolbrún Björgólfsdóttir. Tölvupóstssamskipti við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerí Langbrók, 
19. desember 2010.  
   [Höf. óþekktur]. „Gallerí Sólon Íslandus“.Tíminn.11.desember 1976: 5 
48 Guðbjörg Kristjánsdóttir. „Leigan fyrir salinn í Vesturgötu 3 þrefaldast“. Dagblaðið Vísir. 5. 
desember 1985: 42-43 
49Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
50 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
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almenningi sem hafði nú val og þurfti ekki lengur einungis að fara á ríkisrekin 

listasöfn til iðkunar listaðdáunar, heldur gat notið þess að koma við í minni 

sýningarsal sem umfram allt seldi listiðn á viðráðanlegu verði.  

 Að frátöldum þeim fjórum sem komu úr Sólon Íslandus hópnum voru þetta þær 

Eva Vilhelmsdóttir fatahönnuður, Guðrún Auðunsdóttir textílhönnuður og 

tauþrykkjari, Guðrún Gunnarsdóttir myndvefari og textílhönnuður, Guðrún 

Marinósdóttir tauþrykkjari og textílhönnuður, Ragna Róbertsdóttir vefari og 

tauþrykkjari, Sigrún Eldjárn teiknari og grafíklistakona, Sigurlaug Jóhannesdóttir 

vefari og Sigrún Guðmundsdóttir textílhönnuður.51 

 Við sjáum á þessari upptalningu að flestar kvennanna unnu með textíl, bæði í 

tauþrykki, textílhönnun, við vefnað, fatahönnun og skúlptúrgerð. Textíllinn var á 

þessum tíma nýr miðill í mynd- og iðnlist og þó að textíll hafi vitaskuld ekki verið nýr 

á nálinni á Íslandi, var hann nýlega viðurkenndur sem listform og þá sérstaklega 

tauþrykkið. Aukning var í vinsældum textílsins sem listformi á þessum tíma og var 

nýlega byrjað að kenna þessa iðn sem slíka í listaskólum víða um heim, til dæmis í 

Myndlistar- og handíðaskóla Íslands. 

 Flestar áttu konurnar það sameiginlegt að hafa verið í fornámi hér heima en voru 

um þetta leyti að koma úr framhaldsnámi úr listaskólum erlendis frá, mestmegnis frá 

Danmörku og Svíþjóð52 og þó einnig frá Maine í Bandaríkjunum53, Mexíkó54, Noregi55 

og Póllandi.56 Ragna og Þorbjörg höfðu til að mynda báðar lært hjá Hildi 

Hákonardóttur í Myndlistar- og handíðaskólanum og farið svo til Stokkhólms í 

textíldeild Konstfactskólans57 á meðan Sigrún hafði numið grafík í Póllandi.58  

 Í um eitt ár voru Langbrækurnar tólf talsins en eftir velgengni fyrsta ársins 

varð félagsskapurinn eftirsóttur. Fljótlega bættust þrjár í hópinn og ein Langbrókanna, 

Sigurlaug Jóhannesdóttir, dró sig tímabundið í hlé frá félagsskapnum.  

                                                
51 ÞJH. „12 konur opna Gallerí Langbrók í dag“.Vísir. 20. júlí 1986: 22 
   [Höf. óþekktur]. „Heita í höfuðið á Hallgerði langbrók“. Morgunblaðið. 3. júlí 1983: 87 
52 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
53 Vilhelm G. Kristinsson ritstj.. Samtíðarmenn: upplýsingar um ævi og störf tvö þúsund Íslendinga. 
(Reykjavík: Vaka-Helgafell hf. 1993) :239-240 og 444 
54 Sigurlaug Jóhannesdóttir. „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
55 Sigrún Guðmundsdóttir „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
56 Á.I. „Þar er enginn hlutur eins“. Þjóðviljinn. 22. desember 1978: 10-11 
57 R.M.N.. „Nordisk Textiltriennal 1980“. Morgunblaðið. 24. apríl 1980: 25 
58 Á.I. „Þar er enginn hlutur eins“. Þjóðviljinn. 22. desember 1978: 10-11 



14 

Guðný Magnúsdóttir leirlistakona, Jóhanna Vigdís Þórðardóttir tauþrykkjari og 

skúlptúrkona og Elísabet Haraldsdóttir leirlistakona bættust nú í hópinn. Allar voru 

þær gamlar skólasystur úr Myndlista- og handíðaskólanum og ásamt því voru Elísabet 

og Jóhanna nýlega komnar úr námi frá Vín59 og Amsterdam.60 Þær höfðu einnig áhuga 

á því að sýna og selja sína list og voru því Langbrækurnar orðnar 14 talsins.61  

 Húsnæðið að Vitastíg 12 var ekki stórt, en sjálfar unnu þær að því að setja það 

í stand sumarið 1978. Fremst var galleríbúð þar sem verk kvennanna voru seld og þar 

fyrir aftan var lítill sýningarsalur þar sem félagar skiptu með sér að halda sýningar, 

ásamt því að bjóða öðru listafólki afnot af rýminu til sýningahalds. Listafólk sótti um 

að fá að halda sýningar í sal Langbrókar og mátu galleríeigendur það hverju sinni 

hverjir fengju að halda sýningar og voru það jafnt listakonur sem –karlar sem fengu 

að nýta sér þá aðstöðu. Einnig var töluvert um það að erlent listafólk kæmi til landsins 

og sýndi í sýningarrýminu, þá með stuðning og hjálp frá Langbrókum.62 Samkvæmt 

dagblaðaskrifum frá 1978-1980 var þó sem fátt listafólk hafi nýtt sér aðstöðu 

gallerísins þegar það var til húsa á Vitastíg og ber helst að nefna sýningu hollenska 

raunsæislistarmannsins J. Van De Brand sem haldin var haustið 1978.63 

Sýningarsalurinn virðist mestmegnis hafa verið nýttur til þess að koma þeirra eigin list 

á framfæri fyrstu tvö árin. Þegar galleríið opnaði síðar á Bernhöftstorfunni áttu þó 

fleiri listamenn eftir að nýta sér aðstöðuna og á Torfunni, eins og hún var kölluð í 

daglegu tali, áttu eftir að vera haldnar fleiri utanað komandi sýningar.  

Konurnar voru ef til vill á þessum tíma einnig uppteknar við það að 

skipuleggja eigið sýningarhald, en sumarið 1979 tók galleríið þátt í samsýningunni 

sem sett var upp á Kjarvalstöðum og bar heitið Sumar á Kjarvalstöðum. Þrír hópar 

listafólks tóku þátt í samsýningunni, Septem-hópurinn, myndhöggvarafélagið og 

Gallerí Langbrók.64 

                                                
59 Elísabet Haraldsdóttir. „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
Vefslóð: <http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/222> (Sótt 14. janúar 2011)   
60 Jóhanna Vigdís Þórðardóttir. „Upplýsingar um starfsmenn“ Vefur Háskóla Íslands. Vefslóð: 
<http://www.hi.is/simaskra/4255>  (Sótt 15. janúar 2011) 
61 Sigrún Eldjárn. „Tölvupóstssamskipti við Sigrúnu Eldjárn um meðlimi Gallerí Langbrókar“. 17. 
desember 2010 
62 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
63 [Höf. óþekktur] „Hollenzkur raunsæismaður sýnir í Galleríi Langbrók“ 
. Morgunblaðið.15. september 1978: 8 
64 Jónas Guðmundsson. „Sumarið ´79. Um Septem-sýninguna á Kjarvalsstöðum“. 
 Tíminn.12. júlí 1979: 13 
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Í Gallerí Langbrók voru einnig seld verk eftir aðra listamenn, þó að ekki hafi 

farið mikið fyrir því hverjir það voru. Reikna má með að það hafi aðallega verið fólk 

sem sýndi í galleríinu þó að heimildir segi okkur að aðrir hafi líka beðið umað 

varningur þeirra væri seldur í galleríinu.65 Viðmiðið var þá að jafnaði hátt og var 

vaninn að selja eingöngu verk eftir fólk sem hafði lagt stund á einhverskonar 

listnám.66  

 Gallerí sem samanstendur bæði af sölu listiðnaðs og myndlistar, sem og gefur 

tækifæri á sýningarhaldi var afskaplega góð leið fyrir konur sem unnu að nytjalist. Á 

Vitastíg var varningnum stillt upp í búðarglugga og gafst viðskiptavinum í fyrsta 

skipti á Íslandi tækifæri á því að versla einstaka íslenska listiðn fram yfir 

fjöldaframleiddar vörur sem fengust í verslunum og kaupfélögum landsins.67  

 Þó að meginhluti hópsins hafi samanstaðið af textíllistakonum voru verk 

hópsins ólík og ekki um að ræða sameiginlega stefnuskrá. Hugsjónastarfið stóð frekar 

fyrir samstöðu hópsins af hagkvæmnisástæðum. Flest allar voru konurnar með fleiri 

járn í eldinum og galleríið var vettvangur til þess að skapa sér nafn og koma sér áfram 

í listaheiminum. Það var því hagur allra kvennanna að kom ár sinni vel fyrir borð og 

skapa galleríinu gott nafn.  

 Af lestri blaðagreina um galleríið er erfitt að greina hver markhópur þess var en 

hver sem átti leið framhjá hefur var velkominn. Stuttu eftir opnun, í júlí 1978 greinir 

blaðamaður Vísis frá því að þar séu til kaups grafíkmyndir og myndvefnaður, 

sérhannaður fatnaður og tauþrykk og skálar og blómapottar úr keramik.68 Galleríið 

auglýsti einnig nokkuð reglulega, og fékk góða umfjöllun í dagblöðum og tímaritum. 

Ætla má að salan hafi verið mikilvæg rekstrinum. 

 

4. 3. Textíll í Gallerí Langbrók 

Hvati listakvennanna til stofnunar gallerís Langbrókar var ekki einungis skortur á 

sýningarsölum í Reykjavík og til að byggja upp orðspor sitt innan listaheimsins, 

heldur var það einnig til þess að kynna nýjan og illa þekktan miðil sem flestar þeirra 

                                                
65 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
66 K. P. „Gallerí Langbrók: Þar eru engir tveir hlutir eins- eingöngu handunnar íslenkar vörur“ 
. Vísir. 16. september 1978:13 
67 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
68 Þ. J. H. „12 konur opna Gallerí Langbrók í dag“. Vísir. 20. júlí 1978: 22 
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kusu að vinna með.69 Ástæður fyrir stofnun gallerísins og þátttaka í kvennabaráttunni 

var meðal annars til þess að fá tauþrykk viðurkennt sem listform.70 Tauþrykk var þá 

ný tilkomið og lítið þekkt, og var það takmark bæði Textílfélags Íslands og Gallerís 

Langbrókar að koma því listformi á kortið.71  

  Ragna Róbertsdóttir og Steinunn Bergsteinsdóttir stofnuðu að því er vitað 

fyrsta vefþrykkverkstæðið sem þær ráku á Kirkjustíg 6 í Reykjavík frá 1976. Í 

blaðaviðtali sem Þórunn Sigurðardóttir frá Þjóðviljanum tók við þær í mars 1977 

nefna þær að róðurinn hafi verið þungur og að erfitt væri að fá listiðnina selda eftir að 

Gallerí Sólon Íslandus hætti rekstri; að aðrar verslanir vildu einungis taka inn til sölu 

þjóðlega íslenska vöru.72  

 Bragi Ásgeirsson segir frá því í Morgunblaðinu í ágúst 1979 þegar hann fjallar 

um textílsýningu í Gallerí Langbrók, að textílþrykk sé ekki komið langt á Íslandi 

miðað við nágrannalönd okkar.73 Textíll var ekki notaður mikið í íslenskri myndlist 

fyrr en eftir áttunda áratuginn. Árið 1975 var Textílfélag Íslands stofnað og var 

rekstur þess nátengdur Gallerí Langbrók. Meðlimirnir voru 25 til þess að byrja með 

og var formaður félagsins Langbrókin Ásrún Kristjánsdóttir, en 10 af 25 fyrstu 

meðlimum félagsins voru konur úr Gallerí Langbrók. Textílfélag Íslands og Gallerí 

Langbrók unnu því náið saman með það að leiðarljósi að kynna textíllistina fyrir 

Íslendingum.74  

 Af fimmtán fyrstu Langbrókunum unnu ellefu þeirra með textíl, þó innan 

mismunandi sviðs. Vinsælast var tauþrykkið og unnu sjö kvennanna með þá tækni, 

hjá flestum þeirra, fyrir utan Ásrúnu Kristjánsdóttur skaraðist áhuginn þó eitthvað. 

Guðrún Auðunsdóttir, Steinunn Bergsteinsdótir og Guðrún Marinósdóttir stunduðu 

með því textílhönnun á meðan Ragna Róbertsþóttir og Þorbjörg Þórðardóttir ófu og 

Jóhanna Vigdís Þórðardóttir hannaði skúlptúra með tauþrykkinu. Textílhönnun var 

líka vinsæl og hana stunduðu fimm listakonur í Langbrók, Sigrún Guðmundsdóttir og 

með tauþrykki áðurnefndar Guðrún A., Steinunn og Guðrún M, sem og Guðrún G. 

sem einnig óf. Sigurlaug Jóhannesdóttir óf einnig og þá Eva Vilhelmsdóttir sem lagði 

stund á fatahönnun. Eins og sést hér skaraðist áhugasvið listakvennanna nokkuð, en 

                                                
69 Helga Thorberg. „Gallerí Langbrók“. Vera (6-7) bls. 28-32: 29 
70 Helga Thorberg. „Gallerí Langbrók“. Vera (6-7) bls. 28-32: 32 
71 [Höf. óþekktur]. „Fjölbreytt sýning Textílfélagsins“ Morgunblaðið. 8. apríl 1978: 29 
72 Þórunn Sigurðardóttir. „Litið inn á vefþrykkverkstæði“. Þjóðviljinn. 6. mars 1977: 2 og 22 
73 Bragi Ásgeirsson. “Gallerí Langbrók“. Morgunblaði. 12. ágúst 1979: 25 
74 R. M. .N. „Nordisk Textiltriennal“ Morgunblaðið. 24. apríl 1980: 25 
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samkvæmt heimildum ættu þær að hafa unnið mestmegnis við þá tækni sem hér er 

nefnd.75 

 Orð Ásrúnar Kristjánsdóttur við Morgunblaðið frá 1980 lýsa vel hugsunarhætti 

þessara kvenna: 

„Það er ósköp eðlilegur hlutur. Konur eiga sér langa hefð í að vinna með garn 
og þráð. Á Norðurlöndunum voru það konurnar sem unnu inni og karlarnir úti. 
En með því að konur fara að láta til sín taka og kvenfrelsisbaráttan hefst er það 
ósköp eðlilegt að þær velji að tjá sig í því efni sem þeim er svo kunnugt. Þetta er 
grein sem karlmenn eru ekki búnir að eigna sér þannig að konur geta og eru 
sjálfar að móta stefnuna í greininni. Utanlands er það þó nokkuð algengt að 
karlmenn hafi valið sér þetta efni til listsköpunar," 76 

 

4. 4. Hvaðan kom hugmyndin? 

Sölugallerí voru fá á Íslandi en á mikilli uppleið á þessum tíma. Ári áður höfðu ungir 

lista- og menntamenn opnað Gallerí Suðurgötu 7, en þar var meginmarkmiðið að sýna 

nýlist, sjá um útgáfa listtímaritsins Svart á hvítu, og starfsemi bókabúðar.77  Kveikjan 

að rekstri Suðurgötu 7 kom frá Gallerí SÚM sem stofnað var sumarið 1965. Starfsemi 

Gallerí SÚM og Gallerí Suðurgötu 7 mun þó hafa verið þó nokkuð frábrugðin 

starfsemi Gallerí Langbrókar.78 Gallerí Lóa hafði verið rekið af íslenskum og 

hollenskum listamönnum í Haarlem í Hollandi frá 1976,79 sem og áðurnefnt Gallerí 

Sólon Íslandus. Listamannarekin gallerí af þessum toga þar sem sala á nytjalist var 

nokkuð stór partur af rekstrinum, var því í raun algjört nýnæmi hér á landi.80  

 Þar sem konurnar voru flestar að koma úr námi erlendis frá má einnig reikna 

með að hugmyndir að galleríi þar sem bæði var seld og sýnd list hafi væntanlega að 

einhverju leyti fengist utan landssteinanna. Önnur ástæða og einn megingrundvöllur 

fyrir starfseminni var sá að þar mátti selja listiðn og nytjalist milliliðalaust. Enn 

fremur er það hagkvæmara þegar nokkrir aðilar taka sig saman svo að eitthvað sé til 

hæfis hverjum þeim sem heimsækir slíkt gallerí.81 Lítið var um aðrar leiðir hér á landi 

á þessum tíma og ef vörur hefðu verið seldar í búðum hefðu listakonurnar fengið lítið 

                                                
75 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
76 R.M.N„Nordisk Textiltriennal“ Morgunblaðið. 24. apríl 1980: 25 
77 Nýlistasafn Íslands. Dreifirit úr geymslu. Skoðað: 11. ágúst 2010. Reykjavík: [Útgáfuár óþekkt]  
   Guðbjörg Kristjánsdóttir. „Hvað er Suðurgata 7?“. Þjóðviljinn.  26. júní 1977:12 
78 Einar Guðmundsson. „Barist gegn afturhaldi og tregðu“. Morgunblaðið. Lesbók. 11. mars 1989:8-10 
79 Sigrún Ragnarsdóttir. „Gallerí Lóa“. Þjóðviljinn. 2. desember 1979: 20 
80 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
81 K. P. „Þar eru engir tveir hlutir eins“. Vísir. 16. september 1978 



18 

fyrir sinn snúð. Eins og í raun þekktist víða buðu þær stöllur almenningi að koma á 

vinnustofu sína og versla varning þó að þessi framlenging á vinnustofu væri nú í 

búningi sölugallerís.82  

 

4. 5. Viðtökur 

Stofnun Gallerís Langbrókar fékk mikla athygli og eftir lestur blaðagreina frá 1978 og 

síðar kemur í ljós að umfjöllunin og viðtökurnar hafa verið jákvæðar. Fólki þótti 

reksturinn forvitnilegur þar sem gallerírekstur af þessu tagi var lítið þekktur. Þær 

Guðný Magnúsdóttir og Sigrún Eldjárn sögðu í viðtali við Dagblaðið Vísi í desember 

1985 að í raun væri sú list sem seld var í galleríinu ekki dýr miðað við þá vinnu sem í 

hana færi í raun. Vandinn fælist aðallega í því að koma þeim á framfæri samhliða 

gjafavöruverslunum með fjöldaframleiddri vöru sem mikið væru auglýstar og 

markaðurinn þekkti. Þær tóku það einnig fram í viðtalinu að lítill skilningur væri í 

raun á einstakri hönnun og að flest fólk vildi hafa það sama í kringum sig. Þeir sem 

fesua yfirhöfuð kaup á listaverkum tækju heldur ekki áhættuna á því að kaupa eitthvað 

annað en verk viðurkenndra listamanna.83 

 Almennt var fólk sérstaklega ánægt þegar galleríið fluttist á Bernhöftstorfu því 

þar kviknaði samfara galleríinu skemmtileg og menningarleg stemmning í hjarta 

borgarinnar. 

 

4. 6. Bernhöftstorfan 

Eftir tvö góð ár á Vitastígnum flutti galleríið í Landshöfðingjahúsið á 

Bernhöftstorfunni í Reykjavík.84 Þar tóku Langbrækur þátt í endurbyggingu 

miðbæjarins með Torfusamtökunum og kveiktu nýtt líf í húsinu.85 Torfusamtökin 

unnu hörðum höndum á þessum tíma að þvíað friða mörg þau húsakynni 

miðborgarinnar sem stóðu frammi fyrir endalokum lífdaga sinna; eins og endrum var 

ekki fjármagn til enduruppgjörs og niðurrif húsanna þótti oft besta lausnin. 

Langbrækur voru ekki eini hópur listamanna sem stóð með Torfusamtökunum í 

þessum efnum því að ári áður höfðu félagar í Gallerí Suðurgötu 7 einnig enduruppgert 
                                                
82 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
83 Guðbjörg Kristjánsdóttir. „Fáir festa fé í verkum ungra listamanna-segir Sigrún Eldjárn hjá Gallerí 
Langbrók“. Dagblaðið Vísir. 5. desember 1985: 42-43 
84 Guðbjörg Kristjánsdóttir. „Fáir festa fé í verkum ungra listamanna-segir Sigrún Eldjárn hjá Gallerí 
Langbrók“. Dagblaðið Vísir. 5. desember 1985: 42-43 
85 Hrafnhildur Schram. „Landnám Langbrókar“. Vísir, 20. júní 1980: 20 
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gamalt húsnæði til hýsingar á gallerírekstri.86 Það voru sannkölluð tímamót þegar líf 

kviknaði í þessu sögufræga húsi á Bernhöftstorfunni eftir margra ára niðurníslu. 

Langbrækur komu sér fyrir í suðurhluta hússins, leigusamningur var gerður til fimm 

ára og átti afkoma leigunnar að renna í endurbætur á þessu sögufræga húsi í hjarta 

miðborgarinnar.87 

 Fyrsta sýning nýrra húsakynna bar yfirskriftina Smælki. Smælki var framlag 

Gallerís Langbrókar til Listahátíðar 1980. Allir fjórtán aðstandendur gallerísins tóku 

þátt í sýningunni þar sem hvert verk var ekki stærra en 20x20 sentímetrar. Þessi 

samsýning gaf góða mynd af því sem þar var svo hægt að versla. Til sýnis voru á 

þessari sýningu meðal annars ofin skúlptúrverk, keramík, grafík og teiknun.88 Framlag 

Ásrúnar Kristjánsdóttur á sýningunni vakti athygli Braga Ásgeirssonar 

listgagnrýnanda á Morgunblaðinu. Verkið bar heitið „Landnám Langbrókar“ og mætti 

flokka undir hugtakalist (e. consept art), sem var vinsæl á Íslandi á þessum tíma. 

Verkið sýndi kvenbrók í „ömmustíl“ flaggað á stöng sem væntanlega hefur átt að gefa 

til kynna misvísandi skilgreiningar á nafni gallerísins.89 

Mikið var lagt í endurbætur á húsinu og aftur var hafist handa í maí 1982. Þá 

var galleríinu lokað í rúman mánuð og því næst opnað með sýningunni Smælki í 

annað sinn, og aftur í tengslum við listahátíð.90 Aftur voru það smámyndir sem prýddu 

sýningarsal gallerísins, 117 stykki að þessu sinni og svipaði til fyrri Smælkis 

sýningarinnar tveimur árum áður, með grafík, teikningu, postulíni, myndvefnaði og 

þrykki svo eitthvað sé nefnt.91  

Samstarfið og reksturinn hafði gengið vel til þessa og var orðið eftirsóknarvert 

að fá að taka þátt í þessu hugsjónasamstarfi.92 Margar konur sóttu um því að skortur á 

tækifærum fyrir ungar listakonur voru eins og áður hefur komið fram enn til staðar. 

Stærra húsnæði á Bernhöftstorfunni var því mikil búbót og þótti því nú gerlegt að 

hleypa fleirum að. Fyrir valinu urðu fleiri gamlar bekkjarsystur úr Myndlistar- og 

handíðaskólanum og um vorið 1983 urðu Langbrækur 24 talsins.93 Ákveðið var að níu 

                                                
86 Guðbjörg Kristjánsdóttir. „Hvað er Suðurgata 7?“. Þjóðviljinn.  26. júní 1977 :12 
87 Hrafnhildur Schram. „Landnám Langbrókar“. Vísir, 20. júní 1980: 20 
88 Aðalsteinn Ingólfsson. „Langbrók á Torfunni“. Dagblaðið. 23. júní 1980: 12 
89 Bragi Ásgeirsson. „Ég er“. Morgunblaðið. 25. júní 1980: 13 
90 [Höf. óþekktur] „Gallerí Langbrók lokað um tíma“.  Morgunblaðið. 1. maí 1982: 54 
91 Bragi Ásgeirsson. „Smælki“. Morgunblaðið. 22. júní 1982: 36 
92 [Höf. óþekktur]. „Heita í höfuðið á Gallerí Langbrók“ Morgunblaðið. 3. júlí 1983: 87  
93 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
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konur og ein af stofnkonum Langbrókar fengju inn í félagsskapinn. Þetta voru þær 

Aðalheiður Skarphéðinsdóttir, Borghildur Óskarsdóttir, Edda Jónsdóttir, Edda 

Óskarsdóttir, Guðrún Svava Svavarsdóttir, Lísbet Sveinsdóttir, Sigrid Valtingojer, 

Sigrún Guðjónsdóttir (Rúna), og Valgerður Bergsdóttir.94 Þá var Sigurlaug 

Jóhannsdóttir sem var ein af stofnendum Gallerísins komin heim aftur úr námi og 

Langbrækur því orðnar 24 talsins.  

Konurnar sem bættust við unnu margar að öðru en textíl sem hafði verið frekar 

yfirgnæfandi í rekstri Gallerísins til þessa og því var leirlistar- og grafíklistakonum 

tekið fagnandi, sem lið í því að auka fjölbreytni innan gallerísins.95   

Á Torfunni jókst sýningarhald til muna og þegar Langbrækur sjálfar héldu 

ekki sam- og einstaklingssýningar sínar voru þær duglegar að fá annað listafólk til sín 

að halda sýningar, bæði innlent og erlent. Dæmi um listafólk sem hélt sýningar í 

rýminu á Bernhöftstorfunni voru: 1980, myndlistamennirnir Sigurður Örlygsson og 

Ómar Skúlason.96 1981, myndlistarmaðurinn Guðbergur Auðunsson,97 

grafíklistakonan Valgerður Bergsdóttir98 og finnska textíllistakonan Agneta Baclund.99 

Árið 1982 kom Brian Pilkington teiknari.100 1983, myndlistamaðurinn Örlygur 

Kristfinnsson101 og árið 1985 kom myndlistarmaðurinn Valgarður Gunnarsson102 svo 

nokkrir séu nefndir. 

 
4. 7. Endalok Gallerí Langbrókar 

Gallerí Langbrók var stafrækt í sjö og hálft ár, eða fram til byrjunar árs 1986. Þá voru 

margar kvennanna búnar að skapa sitt eigið nafn innan síns listsviðs. Sumar fóru í 

frekara nám, aðrar í frekari gallerírekstur, einhverjar stunduðu kennslustörf og enn 

aðrar í önnur verkefni.103   

 Aðalástæða þess að Gallerí Langbrók lagðist af mun hafa verið peningaskortur. 

Þó að reksturinn hafi aðallega verið hugsaður sem hugsjónastarf og þær sjálfar að 
                                                
94 Morgunblaðið. 1983: 87  
95 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
96 Aðalsteinn Ingólfsson. „Samvinnuhreyfing í listinni“. Dagblaðið. 7. nóvember 1980:15 
97 Valtýr Pétursson. „Guðbergur Auðunsson í Langbrók“. Morgunblaðið. 17. júní 1981: 20 
98 Aðalsteinn Ingólfsson. „Ögun tilfinninga. Teikningar Valgerðar Bergsdóttur í Gallerí Langbrók. 
Dagblaðið. 13. febrúar 1981: 29  
99 Aðalsteinn Ingólfsson. „Smávefir fagrir“. Dagblaðið. 21. ágúst 1981:15 
100 Bragi Ásgeirsson. „Trén hennar Soffíu“. Morgunblaðið. 19.mars 1982: 24 
101 Bragi Ásgeirsson. „Sýning Örlygs Kristfinssonar“. Morgunblaðið. 17. nóvember 1983: 39 
102 Valtýr Pétursson. „Gallerí Langbrók“. Morgunblaðið. 7. júní 1985: 18 
103 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
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mestu staðið vaktina í galleríbúðinni var ekki endalaust hægt að greiða með 

rekstrinum. Nú voru þær stöllur orðnar margar um skildinginn og lítil innkoma hafði 

ekki góð áhrif á reksturinn. Sumar seldu minna en aðrar og þegar innkoman var orðin 

lítil gefur að skilja að margar hafi þurft að vinna að öðrum verkefnum af 

peningalegum sem og persónulegum ástæðum fyrir þroska hverrar og einnar sem 

sjálfstæðrar listakonu.  

Einn stærsti þátturinn í rekstrarerfiðleikum Langbrókar stafaði þó af mikilli 

verðhækkun á leiguhúsnæði. Langbrækur sendu frá sér yfirlýsingu sem birt var í 

Morgunblaðinu 25. janúar 1986 þar sem þær lýstu yfir óánægju sinni með vinnubrögð 

Minjaverndar. Þar staðfesta þær að lagt hafi verið út í reksturinn fjármagn og mikil 

vinna á endurbótum á húsinu sem ætti að jafngilda 5 ára leigu. Þær koma jafnframt 

orði að því að starfsemi sem þessi hlyti fyrst og fremst að vera drifin áfram af 

hugsjónum og bjartsýni sem og að menningarlegt gildi gallerísins væri einnig 

ómetanlegt. Í júlí 1985 hækkaði leigan mikið og neyddust margar til þess að draga sig 

í hlé. Þær sem nú stóðu eftir hafa nú gefist upp og harma það að Minjavernd sjái sér 

ekki fært að svara kalli þeirra á nokkurn hátt og hvað þá að geta ekki stutt við bakið á 

menningu í borginni. 104  

Í viðtali sem Nýlistasafn Íslands tók við Kolbrúnu Björgólfsdóttir (2010) telur hún 

tvær megin ástæður lokunar gallerísins vera önnur verkefni kvennanna og það að 

konurnar hafi þroskast frá þessu „nýjabrumi“ eins og Kolbrún orðaði það sjálf.105 

Gallerí Langbrókar hefði getað gengið ef meira fjármagn hefði fengist en þó virðist 

sem fleiri undirliggjandi ástæður hafi einnig rofið samstarfið.Mikil vinna stendur á 

bakvið slíkt hugsjónastarf og voru konurnar ef til vill orðnar heldur til margar. 

Mörgum fannst orðið frekar þröngt á þingi og í raun var frekar erfitt að halda áfram 

rekstri þegar 24 aðilar höfðu allir sínar mismunandi skoðanir á rekstrinum. 

Persónulegt mat Kolbrúnar var að það hafi verið mistök að þær sjálfar hafi verið að 

vinna sjálfar í öllum málum og hafi haft áhrif á endalokin.106   

 Allar fóru þær mismunandi leiðir eftir endalok Gallerí Langbrókar. Kolbrún eða 

                                                
104 (Frá Gallerí Langbrók.) [Höf.]. „Gallerí Langbrók á Bernhöftstorfu lagt niður“. Morgunblaðið. 25. 
janúar 1986:16  
105 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
106 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
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Kogga, sem í raun hætti ári fyrr, stofnaði sitt eigið gallerí á Vesturgötunni.107 Nokkrar 

kvennanna tóku sig saman með öðrum og stofnuðu sín eigin gallerí skömmu seinna, 

og ber þá helst að nefna Gallerí Gangskör108og Gallerí Hallgerði sem voru bæði 

stofnuð hluta til af Langbrókum með sömu hugsjón að baki.  

  

4. 7. 1 Gallerí Gangskör  

Stuttu eftir að Gallerí Langbrók hætti starfsemi, eða í mars 1986 opnaði nýtt gallerí í 

húsakynnum Langbrókar á Bernhöftstorfunni á Amtmannsstíg.  Að þessu sinni tóku 

tíu listamenn af báðum kynjum sig saman og stofnuðu gallerí að svipaðri fyrirmynd 

og Gallerí Langbrók hafði unnið með, þ.e. að starfrækja búð og gallerírými fyrir 

meðlimi hópsins og aðra. Þetta var fjölbreyttur hópur og þó nokkuð frábrugðinn 

Langbrókum, en nú var hægt að skoða og festa kaup á málverkum, grafík, 

glerverkum, skúlptúrum og fleiru. Þrjár listakonur í þessum hópi voru þar innanborðs. 

Af upprunalega Langbrókarhópnum var það Ásgerður Kristjánsdóttir og tvær úr 

hinum 24 kvenna Langbrókarhóp, þær Lísbet Sveinsdóttir og Sigrid Valtingojer. 

Annað listafólk í hópnum voru Kristjana Samper, Jenný Guðmundsdóttir, Steingrímur 

Þorvaldsson, Árni Páll, Egill Eðvarðsson, Sigurður Örlygsson og Þórdís 

Sigurðardóttir109  

 Það má þó til gamans geta að tveimur árum eftir opnun á Gallerí Gangskör, árið 

1988, voru rekstraraðilarnir orðnar 12 konur eins og forðum í Gallerí Langbrók og 

bæði Ásgerður og Sigrid búnar að yfirgefa hópinn.110  

 
4. 7. 2 Gallerí Hallgerður 

Enn fleiri höfðu áhuga á áframhaldandi gallerírekstri og þegar 

samningaviðræður gengu illa um áframhaldandi leigu á Landshöfðingjahúsinu tóku 

nokkrar textíl-Langbrækur sig saman, héldu uppi heiðri söguhetjunnar og stofnuðu 

Gallerí Hallgerði. Þær Sigrún Guðmundsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir, Guðrún 

Marinósdóttir og Steinunn Bergsteinsdóttir fundu húsnæði á horni Bókhlöðustígs og 

                                                
107 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
108 Þ.H. „Nýtt gallerí á Torfunni“. Þjóðviljinn 1. mars 1986:7 
109 Þ.H. 1986. Nýtt gallerí á Torfunni. Þjóðviljinn 1. mars: 7 
110 [Höf. óþekktur]. „Gallerí Gangskör: Nýir listamenn bætast í hópinn“. Morgunblaðið. 2. júní 1988: 
16 
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Laufásvegar ásamt fjórum öðrum textíllistakonum og byrjuðu þar með lítið sölugallerí 

og sýningarsalinn Hallgerði sem leigður var út til listafólks.  

 Það gefur því að skilja að þar var til sölu mikið af textílvörum og nytjalist; 

myndverkum, ofnum og þrykktum, sérhönnuðum fatnaði sem bæði var þrykkt og 

málað á, skartgripir, þrykktir púðar, handgerðir hattar og fleiri textílvörur.111 Í 

sýningarrými þeirra var þó ekki aðeins leyfilegt fyrir textíllistafólk að halda sýningar 

og var aðgangur að því rými í boði fyrir listafólk af öllu tagi.112 

 

 

                                                
111 V. E. „Línan í Langbrókinni“. Morgunblaðið. 4. apríl 1986: 2B 
112  [Höf. óþekktur]. „Gallerí Hallgerður: Skálar og vasar úr leir“. 17. október 1987: 45 
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5. Myndlista og –handíðaskóli Íslands 
Flestar þeirra kvenna sem stóðu að rekstri Gallerís Langbrókar höfðu lokið námi úr 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands og hafði skólinn mikil áhrif á framvindu 

myndlistar og listiðnaðs á Íslandi.Í afmælisriti skólans sem gefið var út 1979 kemur 

fram að auknar vinsældir séu á myndvefnaði, einkum vegna nýlistastefnunnar og 

tengslum myndvefnaðar við málverkið.  Myndvefnaður var tekinn upp í skólanum að 

nýju árið 1968, og var svo færður undir textíldeild skólans sem var stofnuð 1970.113 

Hildur Hákonardóttir var þá nýkomin úr framhaldsnámi frá Edinborg og það var í 

raun fyrir hennar áhrif sem myndvefnaðardeild skólans var endurvakin eftir dvala.114 

Keramíkdeild var einnig stofnuð við skólann ári áður en textíldeildin,  eða árið 

1969.115 

Í tölum Hagstofu Íslands frá árinu 1975 sést að 11 manns eru skráðir í 

svokallaða Hagnýta myndlist en innan hennar voru bæði keramík- og textíldeildir 

skólans. Næstu fimm árin varð mikil aukning innan Hagnýts myndlistarnáms. 

Nemendafjöldinn tvöfaldaðist rúmlega og voru nemendur því í upphafi skólaárs 1980 

orðnir 23 talsins. Vinsældir hagnýts myndlistarnáms jókst svo allan níunda áratuginn 

sem og vinsældir annars náms við skólann, en héldustsvo stöðugar út tíunda 

áratuginn. Konur voru áberandi fleiri í námi við hagnýta myndlist og það var ekki fyrr 

en 1978 að þrír karlar skráðu sig í deildina. Eftir það var ekki hægt að marka miklar 

breytingar á  kynjahlutföllum fyrr en 1987. Hlutfall kvenna í öllu námi við skólann 

var töluvert hærra allt frá 1975 og voru konur nær um helmingi fleiri en karlar. 

Almenn aukning innan allra deilda var einnig töluverð í skólanum á þessum árum; t. 

a. m. úr 139 nemendum í 220 frá 1975-1985.116 

Nokkrar félagskonur Gallerí Langbrókar unnu sem stundakennarar við skólann 

samhliða gallerírekstrinum, þær Kolbrún Björgólfsdóttir, Þorbjörg Þórðardóttir og 

Sigurlaug Jóhannsdóttir.117 

                                                
113 Myndlista og- handíðaskóli Íslands 1939-1979. [Gefið út í tilefni 40 ára afmæli skólans]. Ritstj. 
Björn Th. Björnsson, Einar Hákonarson, Gísli B. Björnsson og fl. (Reykjavík: Setberg 1979): 60-64 
114 Myndlista og- handíðaskóli Íslands 1939-1979. [Gefið út í tilefni 40 ára afmæli skólans]. Ritstj. 
Björn Th. Björnsson, Einar Hákonarson, Gísli B. Björnsson og fl. (Reykjavík: Setberg 1979): 34 
115 Myndlista og- handíðaskóli Íslands 1939-1979. [Gefið út í tilefni 40 ára afmæli skólans]. Ritstj. 
Björn Th. Björnsson, Einar Hákonarson, Gísli B. Björnsson og fl. (Reykjavík: Setberg 1979):66 
116 Hagstofa Íslands. „Nemendaskrá Myndlista og Handíðaskóla Íslands 1975-1999“. Skólamál. 
(Reykjavík: Hagstofa Íslands. 2011)  
117 Myndlista og- handíðaskóli Íslands 1939-1979. [Gefið út í tilefni 40 ára afmæli skólans]. Ritstj. 
Björn Th. Björnsson, Einar Hákonarson, Gísli B. Björnsson og fl. (Reykjavík: Setberg 1979): 78-79 
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6. Samantekt og niðurstaða 
Þegar niðurstöður eru teknar saman kemur í ljós að helsta ástæða þess að lagt var í 

gallerírekstur var skortur á tækifærum ungs listafólks hér á landi á áttunda áratug 20. 

aldar. Af þessari ástæðu tók listafólk málin í sínar hendur og stofnaði sín eigin 

listamannarekin rými og gallerí. Með því mynduðust ný tækifæri listafólks og nýr 

vettvangur myndaðist til sýningar og sölu á bæði list og listiðnaði.  

 Áttundi áratugurinn á Íslandi einkenndist af róttækum pólitískum skoðunum 

ungs fólks, listasaga landsins var í mikilli mótun sem og samfélagið allt. Samfara 

samtímalistasögu kvenna skipti kvennabarátta Rauðsokkanna hér á Íslandi einnig 

sköpum í framgangi íslenskra samtímalistakvenna og barist var fyrir viðurkenningu á 

gamalgróinni handíð sem ungar listakonur stunduðu aðallega, sem og nýju listformi; 

tauþrykkinu.  

 Aðgangur að menntun innanlands og utan virðist ekki hafa verið vandamál á 

þessum tíma því flestar stunduðu Langbrækur nám hér heima og erlendis. Samkvæmt 

tölum Hagstofu Íslands voru konur í meirihluta í Myndlista- og handíðaskóla Íslands 

en þó er rétt að benda á það að tölurnar eru einungis síðan 1975, en konur voru í 

meirihluta allt til ársins 1999. Það er áhugavert að sjá kynjahlutföll milli námsbrauta 

og áberandi eru hærri hlutföll kvenna sem nema hagnýta myndlist bæði í textíl- og 

keramíkdeild. 

 Hvort Langbrækur voru hluti af iðnhönnunar eða listasögu landsins, er kannski 

erfið spurning að svara. Réttast væri að segja að þær tilheyri báðum hópum, en óhætt 

er að segja að þær hafi komið nytjalist á kortið eins og við þekkjum hana í dag. Það 

hafði sýnt sig að gallerírekstur sem eingöngu sýndi list var ekki arðbær svo að sala 

nytjalistarinnar var nýjung sem vakti athygli og aðdráttarafl í galleríið. 

Eitt af markmiðum hugsjónarstarfsins var að brjóta niður virðingarstiga 

listarinnar og að fá fólk til þess að taka áhættur í listaverkakaupum sínum með því að 

kaupa listaverk og listiðnað af ungu listafólki eins og konur Thorvaldsens félagsins 

forðum. Frá sögulegu sjónarhorni er það réttmætt að ungar konur hafi verið þar einna 

fremstar í flokki. Samhliða þróunum í Myndlistar- og handíðaskóla Íslands og stofnun 

Textílfélagsins urðu listiðn og nytjalist með stofnun Gallerís Langbrókar þekktari og 

viðurkenndari af listgagnrýnendum og samfélaginu öllu, og samfara gömlum og 

endurbættum hugmyndum Morris þróaðist listiðnaðarsaga Íslands.  
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Með því að brjóta niður virðingarstiga listarinnar var listin um leið gerð 

aðgengilegri fyrir almenning, eins og gerðist í miðborg Reykjavíkur á tímum 

Langbróka. Þegar ekki þurfti einungis að sækja listasýningar í oft á tíðum 

yfirþyrmandi ríkisrekna listasali og nú höfðu fleiri efni á því að versla list eða listiðn.  

Viðtökur listafólks jafnt sem viðskiptavina voru góðar og það má sjá á aðsókn 

í félasskapinn og góðum líftíma gallerísins, en lífdagar gallería eru oftar en ekki 

stuttir. Salan gekk að virðist vera ágætlega þó að komið hafi fram í blaðaviðtölum að 

Íslendingar væru ekki vanir að kaupa listiðn og nytjalist almennt. 

 Í styrkjakerfi nútímasamfélags er skrítið til þess að hugsa að slík 

menningarstarfsemi sem gerði upp ekki eitt heldur tvö húsnæði hafi verið hrakin burt 

vegna peningaskorts. Starfsemin var óarðbær og í raun lítið sem borgar- eða 

ríkissjóður gerðu til þess að halda í þessa menningarstarfsemi. 

 Hið persónulega var pólitískt og lögðu þessar „kvenrembur og listaspírur” sinn 

skerf í menningarlíf Reykjavíkur á áttunda og níunda áratugnum. Mikil umfjöllun um 

galleríið og skýringar á starfsemi þess sýnir hversu mikið nýnæmi stofnun þess hefur 

verið. Í dag yrði sennilegast ekki svona mikil umfjöllun um nýtt gallerí, því nú eru 

þau fleiri og sjálfsögð ungum listamönnum til uppdráttar. 

 Margir listamenn áttu eftir að fylgja eftir fordæmi kvennanna og  

dagblaðaheimildir sýna að lítil gallerí spruttu upp í lok 20. aldar í miðborg 

Reykjavíkur og einnig á landsbyggðinni. Á þrítugasta starfsári Nýlistasafns Íslands, 

árið 2008, hóf safnið formlega að halda utan um heimildir um listamannarekin 

sýningarrými á Íslandi. Samkvæmt þeim sést  að um 100 listrými af mörgum formum 

og gerðum hafi verið rekin hér á landi síðan 1969.118 

 Hópurinn í kringum Gallerí Langbrók á fastan sess í hugum margra 

listunnenda sem og annarra og til að mynda er hér vert að minnast á sýningu sem 14 

þeirra héldu saman tíu árum eftir að galleríið hætti. Í sama húsnæði á 

Bernhöftstorfunni, þá í Gallerí Úmbru til heiðurs fyrstu sýningunni sem þær 

Langbrækur héldu í því húsnæði, Smælki.119 

 Gallerírekstur er oft tímabundið tímabil listamanna, til þroska og stuðnings.120 

Listafólk þroskast á mismunandi hátt og verður þar að leiðandi að njóta frelsis í 

                                                
118 [Óútgefið efni]. „Listamannarekin rými“ Nýlistasafn Íslands. 14. apríl 2010 
119 [Höf. óþekktur]. „Fjórtán Langbrækur“. Morgunblaðið. 22. febrúar 1996: 19 
120 Kolbrún Björgólfsdóttir. „Viðtal Gunnhildar Hauksdóttur við Kolbrúnu Björgólfsdóttur um Gallerý 
Langbrók 1978-1985“. Nýlistasafn Íslands. Reykjavík: 28. maí 2010. [Hljóðupptaka]  
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listsköpun sinni. Einnig er hægt að ímynda sér að tíðarandi og aldur listakvennanna 

hafi eitthvað að segja um atorku þeirra á þessum tíma. Það sem þær sýndu og seldu 

var þó ólíkt og allar þroskuðust þær í mismunandi áttir. Sem dæmi má nefna 

Kolbrúnu Björgólfsdóttur sem enn rekur sitt eigið gallerí á Vesturgötu, Sigrúnu 

Eldjárn sem starfar nú aðallega sem rithöfundur og myndskreytir og Rögnu 

Róbertsdóttur sem er þekkt samtímalistakona og starfar í Berlín og Reykjavík.  
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8. Viðauki 
Fimmtán langbrækur í stafrófsröð. Tólf úr stofnendahópnum og þrjár sem komu í 

félagsskapinn ári síðar,  Elísabet, Guðný og Jóhanna Vigdís.  
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Þorbjörg Þórðardóttir-1. júlí 1949 

Myndlista- og handíðaskóli Íslands: 1968- 1972 

Konstfackskolan í Stokkhólmi : 1972-1974135 

 
 
 

                                                                                                                                       
 
130 Ragna Róbertsdóttir. „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
Vefslóð: <http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/27> (Sótt 14. janúar 2011)  
131 Sigrún Guðmundsdóttir „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
Vefslóð: <http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/28> (Sótt 14. janúar 2011)  
132 Vilhelm G. Kristinsson ritstj.. Samtíðarmenn: upplýsingar um ævi og störf tvö þúsund Íslendinga. 
(Reykjavík: Vaka-Helgafell hf. 1993)  588 
133Sigurlaug Jóhannesdóttir. „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
Vefslóð: <http://www.umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/296> (Sótt 15. janúar 2011)  
134 Kristján Frímann. „Textil“. Þjóðviljinn. 22. september 1976: 9 
135 Þorbjörg Þórðardóttir. „Upplýsingavef um myndlist og myndhöfunda á Íslandi“ 
. Gagnagrunnur Sambands Íslenskra Myndlistarmanna.  
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