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Inngangur  

Í ritgerðinni mun ég fjalla um og bera saman verk tveggja íslenskra myndlistarkvenna, 

þeirra Hildar Ásgeirsdóttur (f. 1963) og Hildar Bjarnadóttur (f. 1969). Þær skapa textílverk 

og hafa báðar hlotið verðskuldaða athygli fyrir listsköpun sína. Ég mun skoða tengsl textíls 

og málaralistar í ljósi verka þeirra og kanna hvernig þær nýta sér málverkshefðina, bæði 

hugmyndafræðilega og fagurfræðilega. Ég mun fjalla um viðfangsefni og hugmyndir þeirra 

og skoða með hvaða hætti þau líkjast viðfangsefnum listmálara en einnig líta á hvernig þær 

nota handverk í list sinni. Til frekari glöggvunar á þessum listakonum mun ég skoða 

áhrifavalda þeirra og líta þá til annarra listamanna svo og íslenskra hefða og náttúru og 

hvernig áhrifin birtast í verkum Hildanna tveggja.  

Mikið hefur verið ritað um togstreituna milli listar karla og kvenna og þá 

sérstaklega um hið karllæga málverk í listheiminum. Ég mun skoða þróun myndlistar eftir 

að femínisminn kom til sögunnar á síðustu öld og hvaða breytingar urðu á listsköpun 

kvenna í kjölfar stefnunnar. Ég mun leitast við að svara þeirri spurningu hvort þessar tvær 

listakonur bjóði hinu karllæga málverki birginn með kvenlegum textílverkum sínum.  

 

Textíll sem list 

Textíll er einn af elstu listmiðlum heims og felst í vefnaði, hekli, prjónaskap og nánast öllu 

sem notar þræði sem efnivið. Orðið textíll hefur einnig öðlast miklu víðari merkingu í dag 

heldur en einungis að vera klæði, ofið eða prjónað efni. Það getur nú átt við tækni, útlit, 

efni og jafnvel hugmynd.
1
 

Um miðja síðustu öld hófu textíllistamenn, oft vefarar, að hasla sér völl sem 

sjálfstæðir listamenn, og sóttust eftir viðurkenningu sem slíkir innan listheimsins. Þetta 

reyndist þeim oft þungur róður, sér í lagi vegna þess að textíll tengdist gjarnan hinu 

heimilislega og kvenlega. Hugmyndin um vefarann sem listamann fæddist fyrst með 

hreyfingu sem kallast Arts & Crafts sem varð til í Englandi seint á 19. öldinni. Þróun 

textíllistar hélt áfram bæði í hinum þýska Bauhaus skóla og svo með því að textílverk 

komust að á listsýningum eins og t.d. Lausanne Biennales þar sem veggteppi voru sýnd 

sem listaverk.
2
  

Framúrstefnan í myndlist á rætur sínar að rekja til upphafs 20. aldar en það er á 7. 

áratugnum sem listheimurinn tók miklum breytingum og átti tilkoma femínismans sinn hlut 

                                                 
1
 Hildur Bjarnadóttir og Kristveig Halldórsdóttir, „Textíllist 2004, Tildrög og áherslur”, Textíllist/Textile Art 

2004, Textílfélagið, í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur, 2004, bls. 9.  
2
 Anne Jackson, Slow Art, Contemporary Woven Tapestry in the Twenty-First Century, 

http://www.annejackson.co.uk/Essay.html, sótt þann 25. mars, 2011.  

http://www.annejackson.co.uk/Essay.html


 5 

í því. Talað er um listbyltingu á þessum tíma sem opnaði fjölda tjáningaleiða og máði út 

mörk hinna ýmsu listgreina.
3
 Margt var skoðað í nýju ljósi og gömul gildi svo til rifin upp 

og endurskoðuð. Stríð, fjöldaframleiðsla, neyslusamfélag, kynþáttafordómar og róttækar 

nýjungar, ekki síst á tæknisviðinu stuðluðu að straumhvörfum í listinni.
4
  

Efni, garn og þræðir eru m.a. þau efni sem listamenn gera tilraunir með. Textíllinn, 

sem hafði haft á sér handverksstimpil fram að þessu, færðist nær öðrum sviðum myndlistar, 

svo sem málaralist, höggmyndalist og teikningu.
5
 Textíllinn verður grein innan 

samtímalistarinnar og fer nú að njóta virðingar. Það virðist sem ósýnilegur múr hafi fallið 

þar sem listamenn gátu nú notað textíl í bland við annað, sem efnivið í myndlistarsköpun. 

Nú nota æ fleiri listamenn textíl sem tjáningarform þó að þeir flokkist ekki alltaf undir það 

að vera textíllistamenn.
6
  

Textíll sem efniviður verka varð vinsælt á 7. áratugnum, sérstaklega hjá 

skúlptúrlistamönnum. Margir gerðu tilraunir á þessum tíma með ofin efni og blönduðu 

þeim þannig saman að útkoman varð blanda af málverki og skúlptúrum. Verkið Contingent 

eftir Evu Hesse (1936-1970) frá 1969 er gott dæmi, en það verk er samsett úr átta 

efnisströngum, gerðir úr hálfgagnsæju trefjagleri og grisju húðaðri með latexi.
7
 Þessar 

tilraunir með efni varð vísir að því sem koma skyldi og skapaði ákveðið samhengi fyrir 

þróunina í notkun efna í samtímalist.
8
 Margir listamenn, konur og karlar, notuðu handbragð 

sem hefur tengst konum, svo sem vefnaður, saumaskapur, útsaumur, prjónaskapur og fleira 

við listsköpun sína. Með þessu vildu þeir „grafa undan kynjaðri tvískiptingu há- og láglistar 

til að kanna hrynjandi og áferðir þess sem fellur undir heimilið.”
9
 Þannig mætti segja að 

tvennt hafi gerst á þessum árum; annars vegar fóru vefarar að finna sér stað innan 

listheimsins og hins vegar hófu listamenn úr öðrum greinum að nota textíl sem efni eða 

aðferð í verkum sínum.   

Fyrir u.þ.b. 30 árum, þegar bylgja femínisma reið yfir Vesturlönd, náði textíllinn 

hámarki í myndlistarheiminum. Nú á dögum er líkt og textíll sé að ganga í gegnum skeið 

endurnýjunar og er kannski ein ástæðan sú að fólk í dag hafi þörf fyrir að hægja aðeins á 

                                                 
3
 Magnús Pálsson, „List og kennslulist”, Teningur, 3, bls. 19-20, Gunnar Harðarson, „Paul Oskar Kristeller og 

listkerfi nútímans” ,Kristeller, Paul Oskar, Listkerfi nútímans, bls.24-25. 
4
 Archer, Michael, Art Since 1960, New Edition, Thames & Hudson Ltd, London, 2002, bls.8. 

5
 Eiríkur Þorláksson, „Inngangur”, Textíllist/Textile Art 2004, Textílfélagið, í samvinnu við Listasafn 

Reykjavíkur, 2004, bls. 6. 
6
 Hildur Bjarnadóttir og Kristveig Halldórsdóttir, „Textíllist 2004, Tildrög og áherslur”, Textíllist/Textile Art 

2004, Textílfélagið, í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur, 2004, bls. 9.  
7
 Heisler, Eva , „Hugleiðingar um birtingarmyndir „Textíls””, Textíllist 2004, bls. 32-33. 

8
 Sama heimild, bls. 33. 

9
 Sama heimild, bls. 33-34. 
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sér og leita í eitthvað efnismeira. Endurkoma textílsins í myndlist er ef til vill einnig liður í 

að leita að varanlegum gildum og sannari efnislegum verðmætum.
10

 Nú, í upphafi 21. 

aldarinnar, á þessum tímum hraðrar tækniþróunar er umhugsunarvert hvers vegna þetta 

gamla listform á erindi við okkur. Löngun listamanna til að skapa áþreifanleg og 

endingargóð listaverk virðist lifa þrautseigu lífi í erfiðum listheimi. Listaverkaunnandinn 

hefur kannski þörf fyrir að sjá eitthvað sem mannshöndin hefur svo greinilega búið til. 

Listgagnrýnandinn Robert Hughes (f.1938) segir um „hæga list”: „Það sem við þurfum 

meira af er hæg list; list sem umlykur tímann eins og vasi sem umlykur vatn; list sem 

sprettur úr smiðju skilnings og sköpunar þeirra sem hafa kunnáttu og þrautseigju og sem 

fær mann til að hugsa og skynja; list sem er ekki bara æsifengin, sem kemur ekki 

merkingunni til skila á tíu sekúndum, sem er ekki hlaðin fölskum táknum; list sem kafar 

dýpra í eðli manna.
11

 Listaverk unnin í höndunum á tímafrekan máta eiga sér þannig stað í 

listheiminum sem nokkurs konar hæggeng list eða „slow art”.
12

 

 

Hinn karllægi listheimur og femínisminn  

Listheimurinn hefur verið karllægur frá örófi alda. Konum hefur löngum verið ýtt til hliðar 

í sögu listar; hafa jafnvel ekki verið nefndar á nafn. Það var ekki fyrr en á sjöunda áratug 

síðustu aldar að listakonur upphöfðu raust sína og kröfðust þess að þær yrðu teknar 

alvarlega. Listfræðingurinn Linda Nochlin (f. 1931)
13

 skrifaði árið 1971 grein sem vakti 

mikla athygli; „Why Have There Been No Great Women Artists?”. Greinin lýsir rannsókn 

sem höfundur gerði á félagslegum og efnahagslegum þáttum sem komu í veg fyrir að 

hæfileikaríkar konur gætu öðlast sömu tækifæri og virðingu sem karlkyns listamenn. Hún 

kemst að því að list, bæði listsköpun og eðli og gæði listaverka, sé afurð ákveðins 

félagslegs kerfis og hún sé samtvinnuð því kerfi.
14

    

Nochlin benti á að sagan sýni að flestum menningarsamfélögum hafi verið stjórnað 

af körlum og að konan hafi verið undirokuð. Ástæður þess að konur voru ekki eins 

áberandi og karlar á listasviðinu verður því að skoða í því ljósi. Hlutverk konunnar var á 

heimilinu og hún jafnvel álitin óæðra kynið. Þetta endurspeglaðist svo í listinni; vestræn list 

                                                 
10

 Hildur Bjarnadóttir og Kristveig Halldórsdóttir, „Textíllist 2004, Tildrög og áherslur”, Textíllist/Textile Art 

2004, Textílfélagið, í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur, 2004, bls.10. 
11

 Netsíða: http://concepts.slowsociety.org/p/slow-art.html, sótt þann 5.maí, 2011.  
12

 Anne Jackson, Slow Art, Contemporary Woven Tapestry in the Twenty-First Century, 

http://www.annejackson.co.uk/Essay.html, sótt þann 25. mars, 2011. 
13

 Sagnfræðingur, háskólaprófessor og rithöfundur. Oft talin frumkvöðull í skrifum um kvennasögu.  
14

 Nochlin, Linda: ; „Why Have There Been No Great Women Artists?” Women, Art and Power and Other 

Essays, Westview Press, 1988,  bls.147-158. 

 

http://www.annejackson.co.uk/Essay.html


 7 

var sköpuð af körlum, fyrir karla og jafnvel niðurlægði konur. Fyrir tíma 

kvennabyltingarinnar áttu konur ekki auðvelt með að komast í læri eða í skóla til að nema 

list, listagallerí voru lokuð konum og listasöfn söfnuðu ekki listaverkum eftir konur.
15

  

Þessu félagslega samhengi lýsir Pierre Bourdieu
16

 (1930-2002)  í bók sinni 

Masculine Domination sem fjallar um yfirráð karla á öllum sviðum samfélagsins. Hann 

segir í bók sinni að helsta breytingin sem orðið hefur er sú að ekki er lengur litið á sem 

yfirráð karla sem sjálfsagðan hlut. Það er, að hans sögn, kvennahreyfingunni að þakka sem 

með gífurlegu átaki hefur breytt hugarfarinu.
17

 Þrátt fyrir nokkra breytingu í átt til betri 

vegar er það samt sem áður svo að enn er við lýði hefðbundinn verkaskipting í samfélaginu 

þar sem karlmenn ráða frekar yfir sviðum sem lúta að efnahagi og valdi.
18

 Bourdieu er þó 

bjartsýnn að með tíð og tíma munu yfirráð karla fara dvínandi.
19

   

Kvennamenningin sem varð til í kjölfar kvennahreyfingar birtist í myndlist og 

bókmenntum. Hugtakið kvennamenning er notað um þá sameiginlegu reynslu sem tengir 

allar konur saman og gerir þær að sérstökum menningarhópi. Tilgátan um sérstaka 

kvennamenningu, sem hefur verið sett fram af mannfræðingum og félagsfræðingum, er 

gerð til að losna frá karllegum kerfum og gildum og finna hina frumlægu menningarreynslu 

kvenna, skilgreinda af konum. Gerda Lerner (f. 1920)
20

 segir að konur hafi orðið útundan í 

mannkynssögunni vegna þess að sagan sé ávallt hugsuð út frá sjónarhóli karla. Hún telur að 

úr þessu verði að bæta með kvenhverfum rannsóknum sem gera ráð fyrir að til sé sérstök 

kvennamenning innan heildarmenningar.
21

 

Um 1980 rannsaka listfræðingarnir Griselda Pollock (f. 1949)
22

og Rozika Parker 

(1945-2010)
23

 kvennasögu enn frekar og skoðuðu þær meðal annars tungumál listarinnar 

sem er mjög karllægt. Talað er um orð eins og meistara og meistaraverk (master and 

masterpiece) sem eru eingöngu til í karlkyni. Þær könnuðu nektarmyndir í vestrænni list og 

spurði sig af hverju konur og menn væru sýnd á svo ólíkan máta.   

                                                 
15

 Nochlin, Linda: ; „Why Have There Been No Great Women Artists?” Women, Art and Power and Other 

Essays, Westview Press, 1988,  bls.147-158. 
16

 Franskur félagsfræðingur, mannfræðingur og heimspekingur.  
17

 Bourdieu, Pierre, Masculine Domination. Ensk þýðing, Richard Nice, Polity Press, 2001, bls. 88. 
18

 Sama heimild, bls. 93.  
19

 Sama heimild, bls. 117.   
20

 Sagnfræðingur, kennari og rithöfundur. Prófessor í Háskólanum í Wisconsin-Madison og gestakennari í 

Duke University. 
21

 Showalter, Elaine, „Femínisk gagnrýni í Auðninni”,Ritið, Tímarit Hugvísindastofnunar, 

Sérrit:Menningarheimar, bls. 42. 
22

 Listfræðingur, menningargagnrýnandi og heimsfrægur fræðimaður á sviði femíniskra lista. 
23

 Sálgreinandi, listfræðingur, femínisti og rithöfundur.  
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Þegar fyrsta bylgja femínisma reið yfir skoðuðu kvenlistamenn gjarnan reynslu 

kvenna með myndum af kynfærum kvenna, tíðablóði, nekt í formi gyðjunnar og fóru í 

auknum mæli að nota miðla eins og saumaskap, sem talist hefur til vinnu kvenna, í verk 

sín. Eitt frægasta verk frá þessum tíma er án efa verk Judy Chicago (f. 1939), The Dinner 

Party (1974-1979). Verkið er óður til kvenna en þar er lagt á borð fyrir 39 konur og nöfn 

999 annarra kvenna sem lagt hafa sitt af mörkum í mannkynsögunni eru rituð. Hún notar 

handverk, eins og postulínsmálun og saumaskap, sem sögulega tengjast konunni, til að 

vegsama verk og framlag kvenna í mannkynssögunni. Upphaflega ætlaði hún að heiðra 

þrettán konur sem væru líkt og boðið til kvöldverðar; eins konar femínískur síðasti 

kvöldverður. Seinna breytti hún tölunni í 39 því hún fann svo margar merkilegar konur.
24

 

Bandaríska listakonan Cindy Sherman (f. 1954) vinnur mikið með þá hugmynd 

hvernig konan er sýnd í mannkynssögunni, eingöngu karlmanninum til skemmtunar. Hún 

vann að seríu ljósmynda sem hún nefnir Untitled Film Still (1977-1980). Myndirnar, sem 

eru 69 talsins, sýna tælandi konur sem virðast vera frosnar í augnabliki atburðarrásar sem 

við verðum sjálf að ímynda okkur. Í þessum myndum sýnir Sherman okkur heim kvenna og 

hin hefðbundnu kynhlutverk sjötta og sjöunda áratugarins á leikrænan hátt. Frá femínísku 

sjónarhorni er Cindy Sherman að túlka og hæðast að staðalímynd kvenna og um leið að 

gagnrýna þau hefðbundnu hlutverk sem konur hafa tekið að sér í gegnum tíðina. Hún túlkar 

konuna sem kynveru; örvæntingafulla karlmannslausa konu, sem virðist bíða eftir að það sé 

horft á sig og setur hún sig þá gjarnan í þær tælandi stellingar sem karlmaðurinn vill sjá. 

Áherslan, sem lögð er á samspil kvennanna á myndunum og áhorfandans, er í samræmi við 

þann mikilvæga þátt í femínisma sem lagði áherslu á það að hlutverk og ímyndir kvenna, 

voru skilgreind af karlmönnum.
25

 

 Holland Cotter (f. 1947), listgagnrýnandi New York Times telur að femínisminn á 

sjöunda áratugnum hafi litað alla list síðustu áratuga. Hann braut niður múranna á milli há- 

og láglistar og kom svo kallaðri kvennalist, eins og textíl, á framfæri.
26

 Listamenn í dag, 

konur og karlar, vinna meðvitað og ómeðvitað á þessum grunni femínismans auk þess að 

sækja innblástur í þær stefnur sem mynduðust á þessum tímum. Þær Hildur Ásgeirsdóttir 

og Hildur Bjarnadóttir gera það hvor á sinn hátt.  

 

                                                 
24

 Kleiner, Fred S., Mamiya, Christin J., Gardner´s Art Through the Ages,  bls. 1072. 
25

 Stefanie Barron and Lynn Zelvansky, Jasper Johns to Jeff Koons: Four Decades of Art from the Broad 

Collection, Harry N. Abrams, Inc., Publishers 2002, bls. 121.  
26

 Cotter, Holland, http://www.nytimes.com/2002/10/11/arts/art-review-two-nods-to-feminism-long-snubbed-

by-curators.html?ref=hollandcotter 
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Hildur Bjarnadóttir          

  

Hildur Bjarnadóttir er fædd í Reykjavik árið 1969. Fjölskylda hennar flutti það ár til 

Bretlands og bjó Hildur þar til sjö ára aldurs. Hún stundaði nám við textíldeild Mynd- og 

handíðaskóla Íslands á árunum 1989-1992 og hélt svo út til Bandaríkjanna í framhaldsnám. 

Hún tók meistarapróf frá Pratt Institute í Brooklyn, New York en þar var hún við nám frá 

1994-1996. Árið 2009 fékk hún kennsluréttindi í list við Listaháskóla Íslands. Hún hefur 

haldið margar sýningar hérlendis og erlendis.
27

 Í dag er hún deildarstjóri textíldeildar 

Myndlistarskólans í Reykjavík ásamt því að starfa sem listamaður. 

Listaverk Hildar Bjarnadóttur eru hugmyndaverk með vísun í handverk og 

hannyrðahefð kvenna. Hún leitar bæði í hugmyndalist, naumhyggju og jafnvel abstrakt 

geometríska málun fyrri tíma í listsköpun sinni. Hún vinnur með ýmsa miðla eins og  

ljósmyndir, teikningar og vídeóverk, en hér verður sjónum beint að textílverkum hennar. 

Verk hennar eru ýmist tví- eða þrívíddarverk. Hún kafar djúpt í sögulega vitund og í 

verkum hennar felast oft áleitnar spurningar um hvað sé fagurlist og hvað sé handverk. Hún 

hefur góða þekkingu á alþjóðlegri listasögu og notar oft háð til að draga fram meiningu 

sína.
28

  

Hugmyndir Hildar og vinnuaðferðir eiga rætur í uppeldi hennar, en móðir hennar 

var handavinnukennari og ömmur miklar hannyrðakonur. Hannyrðir ýmis konar hafa verið 

hefð á Íslandi frá alda öðli og gengið mann fram af manni og hefur sá þráður ekki slitnað 

                                                 
27

Koumis, Matthew, (ritstjóri), Art Textiles of the World, Scandinavia, volume 1, Telos Art Publishing, 2004, 

bls. 87 og samkvæmt munnlegri heimild í viðtali við listakonuna.  
28

 Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar”, Skírnir, 180. ár (vor 2006) bls 234. 
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þar sem enn eru kenndar hannyrðir í skólum landsins. Hannyrðir voru fyrr á öldum 

dægradvöl yfirstéttarkvenna, en vefnaður og prjón notað af alþýðukonum, oft til  

framfærslu. 

 Hildur lærði snemma að hekla og prjóna og sat mikið inni við sem barn við þá iðju 

ásamt systrum sínum tveimur. Hún hélt jafnvel þá að þannig léku öll börn sér því hún 

þekkti ekki annað og naut sín vel við að skapa hin ýmsu verk. Móðir hennar var iðin að 

taka hana með á listasöfn þegar hún var barn og þar drakk hún í sig myndlistina sem við 

blasti. Á þessum árum var mikið af sýningum á textíllist sem þá hafði fengið nokkurs konar 

uppreisn æru í listheiminum eftir að bylgja femínisma reið yfir Vesturlönd. „Mér fannst 

textíllinn þannig geysilega mikilvægt listform og fékk hugljómun níu ára gömul þegar ég 

horfði á prjónaða lágmynd á einni sýningunni. Ég hugsaði með mér að þetta gæti ég 

auðveldlega gert, og gæti jafnvel miklu betur! ”, sagði Hildur.
29

 Þessar heimsóknir á 

listasöfnin urðu til þess að Hildur fór að leiða hugann að málverkinu og málarastriganum. 

Þá rann upp fyrir henni að handverkið var ekki hátt skrifað, heldur var málaralistin það sem 

þótti fínast. Þegar hún fór svo í myndlistaskóla var henni jafnvel ráðlagt frá því að leggja 

fyrir sig textíl en þá segist hún hafa verið alveg tóm. „Hugmyndabankinn tæmist aldrei í 

textíl” segir Hildur, sem ákvað að halda sínu striki í því sem henni þótti skemmtilegast.
30

 

Hildur segir að á suman hátt þá vinni hún í algerri andstöðu við það sem hún lærði í 

bernsku og í textíldeild Myndlista- og handíðaskólans. „Mér var kennt að gera fallega og 

nytsamlega hluti. En ég vildi það ekki og geri það ekki.”
31

 Hún fór að huga að tengslum 

málverks og handverks og togstreitunni þar á milli og byggjast mörg verka hennar á þeim 

tengslunum. Í verkinu Tchotcke frá 2003,: „Painting is the only real art form” eða: 

„Málverkið er eina alvöru listformið” saumar hún út þessa staðhæfingu. Myndin, sem er 

skreytt blómum, minnir á hefðbundna handavinnu en þarna  notar hún háð til að koma 

hugmynd sinni á framfæri (sjá mynd á næstu síðu). 

                                                 
29

 Viðtal við listakonuna Hildi Bjarnadóttur  þann 29. mars, 2011.  
30

 Viðtal við listakonuna Hildi Bjarnadóttur  þann 29. mars, 2011.  
31

 Koumis, Matthew, (ritstjóri), Art Textiles of the World, Scandinavia, volume 1, Telos Art Publishing, 2004, 

bls. 81. 
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Margir listamenn sögunnar og samtímans nota 

texta í verk sín sem innihalda oft mótsagnir, háð og 

húmor. Hulda Hákon (f. 1956) hefur t.d. unnið myndir 

með textum sem eru hugleiðingar og stundum 

skemmtileg þversögn, eins og í verkinu: I try, but can´t 

get excited over monochrome paintings, en þar er textinn einmitt letraður á einlitan striga.
32

 

(sjá mynd). Bæði þessi verk minna á verkið C ‘est ne pas une Pipe eftir René Magritte 

(1898-1967) þar sem spilað inn á mótsögnina og húmor í formi texta og myndar. (sjá 

mynd) 

Hún hélt áfram að velta fyrir sér tengslum textíls og málaralistar og ákvað nú að 

taka málarastrigann fyrir, en þar fannst henni þessir tveir þættir mætast. Hún tók sig til og 

rakti upp málarastriga og notaði þráðinn til að hekla úr honum eða litaði hann og óf úr 

honum önnur verk.
33

  

 Í verkinu Reconstructed Canvas II (Enduruppgerður málarastrigi), 2003, fjallar hún 

um málarastrigann með vísun í listasöguna (sjá mynd á næstu síðu). Olíumálverk hafa alltaf 

trónað efst í virðingarstiganum og verið tákn hámenningar í listasögubókmenntum, sem 

fjalla nær eingöngu um málaralistina þar sem karlmenn einoka flestar síðurnar. Hildur notar 

sem áhersluþátt að handverkið hefur oft verið talið til lágmenningar gagnvart hinu háleita 

málverki og tekur hér strigann, rekur hann upp, þráð fyrir þráð og vindur í stóran 

bandhnykil sem hún notar svo til að hekla mynstraða reiti út frá miðju. Verkið, sem lítur 

nánast út fyrir að vera eins og venjulegur dúkur, fær svo enn meiri vigt þegar hann er 

                                                 
32

 Samkvæmt viðtali við Huldu þann 5.mars, 2008. 
33

 Sigurður Örn Guðbjörnsson, „Handverkið í myndlist Hildar Bjarnadóttur”, ,Hugur og Hönd, 2007, 1. hefti, 

bls.11-13.  
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hengdur upp á vegg eins og málverk. Niðurstaðan, segir Auður Ólafsdóttir (f.1958) 

listfræðingur „er hvorki handverk né málverk, heldur verk á algerlega nýjum forsendum.”
34

   

Þannig vinnur Hildur með sögulega merkingu 

strigans, „strippar” hann bókstaflega inn að 

þræði, afhjúpar hann þannig að hann stendur 

eftir berstrípaður og gerir á femínískan og 

kómískan hátt atlögu að okkar karllægu 

listasögu. Striginn verður að tákni fyrir hina 

kvenlegu undirstöðu og óður til kvenna og 

þeirra ósýnilegra verka. „Með því að rekja 

upp þráð málverksins rekur hún líka á 

táknrænan hátt upp hinn línulega og líklega 

karlmannlega þráð listasögunnar. Án 

efnislegrar undirstöðu eru engar stórkostlegar 

fjarvíddarblekkingar, engir Rúbensar og 

Rafaelar listasögunnar,” segir Auður.
35

 

Hildur tengir þannig hugtökin list og 

handverk saman, há- og láglist, karl- og 

kvenlægt. Verkið sækir bæði í hefðbundnar 

textílaðferðir og móderníska hugmyndafræði. 

Þannig verður málverkið draugurinn í  

verkinu.
36

 

Hildur hefur einnig unnið með hugmyndina um skiptinguna sem hefur ríkt milli 

þessara tveggja miðla, málaralistarinnar og textílsins. Með verkum sínum, þar sem hún 

rekur upp málarastrigann og heklar úr honum önnur verk, vill hún leggja handverkið og 

málverkið að jöfnu og segir að í þeim sé engin stéttaskipting í gangi. Þar setur hún 

bakgrunninn af málverki, strigann sjálfan, í forgrunn. Hann, sem er alltaf falinn bakvið 

málningu, er nú dreginn upp á yfirborðið og verður forgrunnurinn. Þannig finnst henni það 

vera alger endurskoðun á striganum. Tómu strigarnir, eins og hún kallar þá, eru með hennar 

                                                 
34

 Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar”, Skírnir, 180. ár (vor 2006), bls. 238. 
35

 Sama heimild, bls. 239.  
36

 Heisler, Eva, „Hugleiðingar um birtingarmyndir „Textíls””, Textíllist 2004, bls. 31-35. 



 13 

uppáhaldsverkum. „Ég hefði getað verið að vefa tóma striga það sem eftir er, þeir hafa allt 

til að bera, hafa heppnast svo vel,” segir hún.
37

 

Hildur Bjarnadóttir hefur mikið unnið að köflóttum verkum. Verkin líkjast 

diskaþurrkum eða þeim köflóttu borðdúkum sem maður sér gjarnan á veitingastöðum. 

Verkin nefnir hún Gingham (sjá mynd, Gingham,Cadmium Red frá 2005) en það er heitið á 

ensku á þessu köflótta baðmullarefni, gjarnan notað í dúka og viskustykki. Hildur notar í 

verkin svipaðan hörþráð og er notaður í málararastriga og vefur svo strigann. Með því að 

strekkja vefinn á blindramma og hengja hann upp á vegg er verkið sett í samhengi við 

málverk.  

 

Þetta er, að hennar sögn, myndlíking við jafnrétti; þar blandast þræðirnar jafnt á 

jafnréttisgrundvelli og sést jafn mikið í litina hvora um sig, sem þó blandast saman. Þegar 

hún svo strekkir dúkinn á blindramma fær verkið alla þætti málverks en er unnið með 

aðferðum textíls en hver þráður er litaður með akrýl.
38

 Ástæðan fyrir því að Hildur notar 

akrýl er sú að þá setur hún verkið í málarasamhengi sem er það sem hún er að fjalla um; 

þessi ofnu verk eiga í spjalli við málaralistina með því að vera úr þræði og ofin en lituð í 

málningu og sett fram eins og málverk, en þannig sækja þau í báða þessa heima. Hildi 

finnst að allt efni, allur efniviður beri með sér sögu og samhengi þannig að ef hún litaði 

                                                 
37

 Viðtal við listakonuna Hildi Bjarnadóttur á heimili hennar að Njálsgötu 4, þann 29. mars, 2011.  
38

 Viðtal við listakonuna Hildi Bjarnadóttur þann 29. mars, 2011. 
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þráðinn í taulit þá væri sá vefnaður settur í 

textílsamhengi, en með því að nota akrýlmálingu þá 

setur hún það í bein tengsl við málaralistina. Þannig 

hugsar Hildur verkið alveg niður í smæstu einingar; 

hugmyndin verður að ganga upp.
39

 Hildur krefur 

einnig í þessu verkum samband há- og 

lágmenningar. Verkið sem eins og áður segir, lítur 

út eins og borðdúkur, er eins og geometrískt 

abstraktmálverk, þó án þess að hún noti til þess 

pensil. En með því að vefa hann sjálf, þráð fyrir 

þráð, og hengja á vegg fær verkið alveg nýja merkingu. Hildur nefnir Piet Mondrian (1872-

1944) í þessu sambandi, sem málaði geometrísk verk sem teljast til hálistar, en hann er í 

raun bara að gera „borðdúka”, ef maður setur verk hans í það samhengi, segir Hildur. (Sjá 

verk að ofan: New York City, 1941-42). Þannig eru í verki hennar sótt í margar hugmyndir; 

um hið sögulega abstrakt verk, um hið hágæða handverk, en einnig í brunn 

fjöldaframleiðslu og neyslumynstur lágmenningar.
40

 

Hildur hefur aldrei kært sig um að fara eftir uppskriftum og segist vera ólæs á þær. 

Hún horfir oft á myndir af mynstrum og vinnur út frá þeim sjónrænt. Þannig vinnur hún 

frjálst og er ekki háð fyrirframgefnum hugmyndum. Hildur er ekki upptekin af því að búa 

til falleg verk, né nytsamleg, heldur kannar hún listina sjálfa á ýmsa vegu; list sem 

inniheldur einhverja meiningu. Þannig gerði hún að mynda 13 portrett af vinum og        

vandamönnum þar sem hún hreinsaði ryk og kusk af flíkum þeirra með límrúllu, skar 

límbútinn í litla ferninga og hengdi upp á vegg undir plexígleri. Þannig kannar hún nýjar 

leiðir til að sýna portrett af fólki. Hún spyr sig hvort þetta séu einungis abstraktmyndir af 

fólkinu eða hvort litamunur eða áferðin sé mismunandi og segi eitthvað um viðkomandi 

einstakling. Kannski er hægt að lesa úr myndinni hvernig háralit viðkomandi er með eða 

hvort hann eigi hund eða kött?
41

 

 Hildur Bjarnadóttir sækir ekki einungis í smiðju hugmyndalistar, heldur einnig í 

naumhyggjuna. Mörg verka hennar eru laus við allan óþarfa; þau eru hrein og bein og oft 

geometrísk. Agnes Martin (1912-2004) er einn þeirra listamanna sem Hildur horfir til og 

dáir. Martin gerði gjarnan verk sín þannig að hún „rúðustrikaði” flötinn með blýanti á 

                                                 
39

 Tölvupóstsamskipti við Hildi Bjarnadóttur, þann 30. mars, 2011.  
40

 Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar”, ,Skírnir, 180. ár (vor 2006) bls. 243.  
41

Koumis, Matthew, (ritstjóri), „Hildur Bjarnadóttir”, Art Textiles of the World, Scandinavia, volume 1, bls. 

84. 
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yfirborð sem var málað með gesso og málaði svo létta umferð yfir línurnar. Myndirnar, 

sem voru mjög einlitar
42

, eru samt sem áður iðandi af lífi og ljósi og breytast eftir því hvar 

áhorfandinn staðsetur sig.
43

 Sumir telja að áhorfandinn þurfi að rýna í myndirnar hennar; 

lesa hverja línu. Áhorfandinn þarf að gefa þeim tíma því þær heimta nánd og þá fær hann 

til baka eitthvað óútskýranlegt sem hreyfir við honum.
44

 Verk Hildar krefjast þess einnig af 

áhorfandanum að hann skoði þau vel og rannsaki í samhengi. Það þarf að rýna í fletina; 

skoða hvern þráð og skilja hvað liggur að baki. „Naumhyggjan felur í sér að geta sagt svo 

margt, með svo litlu”, segir Hildur. 

 Annar listamaður sem hefur haft djúp áhrif á Hildi og list hennar er japanski 

kvikmyndagerðarmaðurinn Yasujiro Ozu (1903-1963) en hann er e.t.v. þekktastur fyrir 

mynd sína Tokyo Story (1953). Ozu notar lágt sjónarhorn og brýtur allar hefðbundnar 

reglur um kvikmyndatöku en nær þannig að skapa mjög persónulegt andrúmsloft. Hann 

hreyfir ekki vélina innan hverrar senu sem sýnir áhorfandanum að fegurðin leynist oft í 

kyrrðinni og hinu einfalda.
45

 Hildur hreifst af myndum hans og því hvernig hann gat sagt 

svo margt á svo knappan og stílhreinan hátt. Hugmyndin af tómu strigunum er einmitt 

sprottin úr kvikmynd eftir Ozu, en hún heillaðist af hvað hann sýndi hinu litla mikið 

traust.
46

 

 Eitt af verkum Hildar þar sem tekist er á við ójafnvægi kynjanna og spennu sem 

ríkir á milli þeirra er Shooting Circle (1998). Þar má sjá mjög fíngerða heklaða skífu, þar 

sem kvenlegt handverk ber verkinu merki. En þegar nánar er að gáð eru litlar byssur 

heklaðar allan hringinn; karlmannlegt tákn valds og ógnar.Verkið, eins og reyndar mörg 

hennar verk, inniheldur meira en áhorfandinn sér við fyrstu sýn. Það er ákveðin mótsögn í 

verkinu; handverkið er fínlegt, mjúkt og kvenlegt, og byssurnar hér eru það líka. Ekkert 

virðist hættuminna í sjálfu sér en kvenmannshekl. En táknin, byssurnar sjálfar, eru harðar 

og hættulegar. Þannig spilar hún enn á ný inn á mótsagnir og teflir saman kvenlega efninu 

og handverkinu til að skapa verk sem er í sjálfu sér bæði pólitískt og femínískt. (sjá myndir 

á næstu síðu) 

 

                                                 
42

 monochrome 
43

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh: Art since 1900, Thames & Hudson, 

London, 2004, bls. 400.  
44

 Lee, Jeffrey, “The Clear moving work of Agnes Martin”,  weeklyWIRE, 3. ágúst, 2008 á netsíðu:  

http://studiocleo.com/gallerie/martin/martin.html, sótt 25. mars, 2011.   
45

 http://www.filmref.com/directors/dirpages/ozu.html  sótt 26. mars, 2011.  
46

 Viðtal við listakonuna Hildi Bjarnadóttur, þann 29. mars, 2011. 

 

http://weeklywire.com/ww/08-03-98/alibi_art1.html
http://studiocleo.com/gallerie/martin/martin.html
http://www.filmref.com/directors/dirpages/ozu.html
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Annað femínískt verk eftir Hildi heitir Endurgjöf (2009). Það eru prjónaðir 

vettlingar og ljósmyndir af þeim. Endurgjöf er óður til formæðra hennar, en hún gaf 

ömmum sínum vettlingana, rétt eins og þær höfðu prjónað og gefið henni þegar hún var 

lítil. Hugmyndin er hugsuð niður í smæstu atriði og tengist hún þræði sem ekki slitnar á 

milli kynslóðanna. Hildur notaði til að mynda birkitré af sumarhúsalóð ömmu sinnar til að 

lita garnið sem notað var í vettlingana og kenndi svo sjálfri sér vattarsaum, sem er gömul 

íslensk saumaaðferð. Hún kenndi svo einni ömmunni aðferðina, til að skila til baka 

einhverju af því sem þær höfðu kennt henni. Ljósmyndir af vettlingunum, og vettlingunum 

pakkaðir inn sem gjafir, voru svo innrammaðar og hengdar upp á vegg.
47

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Samkvæmt samtali við listakonuna og af netsíðu: http://fugl.is/listbloggarar/hildur_bjarnadottir/art/, sótt 

þann 24. apríl, 2011.  

http://fugl.is/listbloggarar/hildur_bjarnadottir/art/
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Hildur Ásgeirsdóttir          

 

Hildur Ásgeirsdóttir
48

 er fædd í Reykjavík árið 1963. Níu ára gömul flutti hún til 

Bandaríkjanna þar sem hún bjó ásamt fjölskyldu sinni í fimm ár. Eftir gagnfræðaskóla og 

menntaskóla hérlendis fór Hildur til náms í Bandaríkjunum. Þar hefur hún búið síðan eða í 

27 ár. Hún nam arkitektúr við Kent State University á árunum 1983-85 en skipti um 

námsbraut og lagði stund á textíl í Cleveland Institute of Art frá 1985-1988. Hún lauk BFA 

prófi frá Kent State árið 1991, og lauk svo þar meistaragráðu í list sinni árið 1995. Hildur 

hefur haldið margar sýningar erlendis og hérlendis.
49

 Í dag vinnur Hildur að stóru 60 metra 

löngu ofnu silkiverki fyrir þekktan samtímalistaverkasafnara í Cleveland.  

Hildur, sem búið hefur mestan hluta ævi sinnar í Bandaríkjunum, bæði sem barn og 

fullorðin, dvelur á Íslandi ásamt fjölskyldu sinni öll sumur og jól og ferðast þá mikið um 

landið; gengur víða og tekur myndir. Náttúran og íslenskt landslag og þá kannski ekki síst 

víðáttan sem við búum við hefur verið Hildi hugleikið efni í verkum hennar. Þessi 

endalausa víðátta, veðrabrigði og óheft útsýni má glögglega sjá í verkum hennar. Hildi 

finnst náttúran hérlendis óþrjótandi efniviður. Hún býr í milljónaborg þar sem náttúran er 

fjarlæg.
50

 Hildur segist ekki fá innblástur í verk sín í bandarískri náttúru þar sem skógar eru 

víða. „Mér finnst vanta víðáttuna sem er heima og þetta ósnortna landslag. Það er hvergi 

                                                 
48

 Hún kallar sig Jónsson í Bandaríkjunum en í þessari ritgerð mun ég nota hennar íslenska nafn. 
49

 hildurjonsson.com, notuð margoft til frekari glöggvunar á verkum listakonunnar.  
50

 Samkvæmt samtali við listakonuna þann 5. apríl, 2011.  



 18 

hægt að vera einn í náttúrinni í Ameríku, það er alls staðar fólk, flugvélar eða annað sem 

truflar.”
51

 

Hildur hefur um árabil ofið málverk úr silki. Samhliða því hefur hún einnig gert 

teikningar og smærri útsaumuð verk, auk mynda þar sem hún notar olíupastelliti á 

handunninn pappír. Ofnu málverkin eru þó hennar helsta ástríða. Vinna við hvert verk er 

afar tímafrek; þau eru ofin í stórum vefstóli þar sem hver þráður sem ofinn er, hefur áður 

verið handlitaður. Þegar þræðirnir mætast blandast litirnir saman og útkoman verður lík 

málverki máluðu á striga. Þannig mætti segja að hver mynd sé tvö samofin málverk og 

kemur myndin ekki í ljós fyrr en að vefnaðinum loknum.
52

 Þessi sérstaka tækni hefur 

ekkert nafn og 

veit ekki Hildur 

til þess að aðrir 

vinni á sama 

hátt.
53

  

Hildur lætur svo 

að segja 

silkimálverkið 

þróast frá 

grunni, frá 

einum þræði til 

annars. Hún kallar myndir sínar oft abstrakt landslag og mætti ef til vill einnig kalla þær 

ljóðræna abstraktion í anda margra abstraktmálara síðustu aldar.  (sjá mynd: Untitled P-17, 

2009 að ofan) 

Veflistin, er eins og áður hefur verið nefnt, ekki ný af nálinni. Margar listakonur 

síðustu aldar tóku fram vefstólinn og notuðu sem tæki til listsköpunar, en ekki í hagnýtum 

tilgangi. Vefnaðurinn sjálfur er ekkert annað en endurtekning á hreyfingu; vélrænt ferli, og 

er oft tengt við heimilisvinnu kvenna. Hugmyndin að baki skiptir mestu máli. Hildur nefnir 

Anni Albers (1899-1994), sem hún telur vera frumkvöðull á sviði vefnaðarlistar og sýnir að 

vefnaðarverk geti vel staðið sem listaverk.
54

 

Á Íslandi var Júlíana Sveinsdóttir (1889–1966) listmálari brautryðjandi á sviði 

vefnaðarlistar. Hún notaði ull í myndir sínar sem hún litaði sjálf og notaði þá gjarnan 

                                                 
51

 Samkvæmt samtali við listakonuna þann 6. apríl, 2011. 
52

Ostrow, Saul, „The Vatnajökull Paintings”, sýningarskrá fyrir William Busta Gallerí, september, 2007.  
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 Samkvæmt samtali við listakonuna 3.maí, 2011. 
54 Samkvæmt símtali við Hildi Ásgeirsdóttur þann 18. maí, 2011.  
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íslenskar jurtir, en var þó óhrædd við að blanda þeim saman við skæra liti.
55

 Vefmyndir 

Júlíönu voru abstrakt en hún sótti samt efniviðinn í íslenska náttúru og þá kannski helst í 

litbrigðin sem finnast hér, sem henni fannst ekki finnast annars staðar.
56

 Júlíana sýndi 

vefverk sín ásamt landslagsmálverkum allt frá 1926, en það var fyrst tekið eftir vefnaði 

hennar fyrir alvöru á sýningu árið 1957 en þá sagði Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

listmálari: „Mörg teppi Júlíönu eru í raun ofnar myndir og eru þau með því besta sem ég 

hef séð af því tagi, bæði hér og erlendis”.
57

 

Hildur telur aðferð sína líkjast fremur vinnu málarans en vefarans. Hún vinnur eftir 

ljósmyndum sem hún styðst við í grófum dráttum og sem hún notar einkum til að kanna 

form og myndbyggingu. Þegar hún litar þræðina er það leikurinn sem fær að njóta sín; hún 

ákveður oft jafnóðum hvaða liti hún notar. Hildur er með einhverja fyrirfram mótaða 

hugmynd en leyfir sér mikla leikgleði við vinnuna. „Ég er búin að ákveða formin að hluta 

til og litina líka, en svo skeður alltaf eitthvað annað þegar ég er byrjuð,” segir Hildur um 

vinnuferlið.
58

 Að þessu leyti líkist aðferð hennar við listsköpun, aðferðum málara. Hinn 

hefðbundni vefari er yfirleitt búinn að ákveða hvernig verkið á að líta út áður en hann sest í 

vefstólinn. Þegar Hildur sest við vefstólinn er einungis handverkið eftir; myndin er tilbúin.   

Hildur hefur horft til málara á borð við Arthur Dove (1880-1970), Milton Avery 

(1885-1965), Helen Frankenthaler (f. 1928), Mark Rothko (1903-1970), Clyfford Still 

(1904-1980), Robert Motherwell (1915-1991), Gerhard Richter (f. 1932) og fleiri. Þessir 

listamenn lögðu áherslu á liti og fleti og unnu allir nokkuð abstrakt. Það má samt sjá 

landslag í myndum Arthur Dove, en margir telja hann fyrsta bandaríska listamanninn til að 

mála algera abstraktmynd, eða reyndar seríu af sex myndum, árið 1910. Viðfangsefni hans, 

eins og Hildar, var náttúran. Hann var heillaður af náttúrunni og mikið náttúrubarn.
59
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(Sjá mynd: Arthur 

Dove, Foghorns, 

1929.) 

Annar málari sem 

Hildur sækir 

innblástur til er Helen 

Frankenthaler. Hún er 

abstrakt expressionisti 

og var gift Robert Motherwell sem einnig var abstrakt expressionisti. Frankenthaler varð 

fyrir miklum áhrifum frá Jackson Pollock (1912-1956) eftir sýningu sem hún sá árið 1950. 

Tveimur árum seinna gerði hún málverkið Mountains and Sea, (sjá mynd að neðan), 

lykilverk á hennar ferli þar sem hún fyrst beitti nýrri tækni, svokallaðri blettamálun (stain 

painting). Þannig lagði hún strigann óstrekktan á gólfið og lét hann sjúga í sig olíulitina. 

Þessi nýja tækni hafði gífurleg áhrif á aðra málara, eins og Kenneth Noland (1924-2010) og 

Morris Louis (1912-1962).
60

 Þessir listamenn unnu með þeirri grein abstraktlistar sem 

gjarnan er kölluð „color field painting” og þykir hinn „rólegi” armur abtrakt 

expressionismans. Bandaríski gagnrýnandinn Clement Greenberg (1909-1994), kallaði það 

„post painterly abstraction”. 

Þessi aðferð á það 

sameiginlegt með hinni 

æsilegu „action painting” í 

anda Pollocks að listamenn 

beggja aðferða líta á flötinn 

sem breiðu, en einblína ekki á 

hluta hans. Þeir nota breiðuna 

til að tjá sig á, tjá hugarástand 

hverju sinni. En „color field” 

aðferðin leggur ekki eins og 

                                                 
60 Heller, Nancy G., Women Artists, An Illustrated History, Abbeville Press Publishers, New York, London, 

2003, bls. 169.  
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„action painting” áherslu á sjálft ferlið. Listamennirnir leggja áherslu á fletina sem skarast 

og litina sem sameinast á fletinum. Þannig myndast spennan í verkinu.
61

 Þessir málarar 

unnu á hráan og óunninn striga og vildu ná fram hinum gagnsæju og hreinu áhrifum líkt og 

næst með vatnslitum, en þeir unnu allir í olíu.
62

 Hjá Frankenthaler skiptir ljós og gagnsæi 

miklu máli og þó að verk hennar séu abstrakt, má oft greina í þeim landslag eins og í 

verkum Hildar. Málverk Hildar ná einmitt oft fram þessum gagnsæju áhrifum þar sem 

litirnir virðast leysast upp hvor ofan á öðrum og minna stundum á eitthvað vatnskennt. 

Litirnir blandast saman og skapa þannig einhvers konar dulúð, líkt og staðið sé í þoku og 

rýnt í náttúruna. Um þetta segir Hildur; „Ég vil að verkin séu á mörkum þess að vera 

abstrakt og realismi - mér finnst það einmitt skapa meiri spennu í verkinu". (sjá mynd að 

neðan, Hekla 6, 2007.) 

Verk Hildar eru að mörgu leyti mjög feminísk þó svo að hún sé ekki meðvitað að  

skapa femíníska list. Það skín í gegn í formi mýktar og efnið sem hún notar er nátengt 

kvennasögunni og hannyrðahefðinni; garn, silki og svo tæknin sjálf, vefnaðurinn. Margir 

karlkyns málarar, s.s. Pollock, unnu verk sín hratt og ákveðið á meðan Hildur vinnur alveg 

öfugt við það, hægt og rólega í vefstólnum. Það er mikil mýkt og ró yfir flestum myndum 

hennar. Það má einnig líkja sumum verka hennar við verk frægu bandarísku listakonunnar 
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Georgia O´Keefe (1887-1986), sem er oft  talin vera formóðir femínísku 

listahreyfingarinnar.
63

 Hún var þekkt fyrir sín mjúku ávölu form þar sem blóm eða náttúran 

var myndefnið, en gjarnan sýnd á abstrakt hátt. Listfræðingar hafa gjarnan viljað setja fram 

kenningar um að blómamyndir hennar séu í raun af kvensköpum eða skírskota til kynferðis 

kvenna á einhvern hátt, en því hefur hún ávallt neitað. Hún segir sjálf að það séu engin 

leynd tákn í myndum hennar, hvorki kynferðisleg né annars konar, heldur sé hún að leika 

sér að formum og litum. (sjá myndir að neðan, Hildur, Vatnajökull I, 2006 til vinstri, 

O´Keefe, Ice Cave, ca. 1950 til hægri) Það eru mjúku og kvenlegu formin sem Hildur og 

O´Keefe eiga sameiginleg og það að taka þau úr náttúrunni og gera að sínum eigin. 

Femíníski undirtónninn er ekki meðvitaður heldur vinna þær báðar út frá fagurfræðilegu 

sjónarhorni.
64

  

     

  

Það má segja að Hildur vinni nokkurs konar blendingslist, þ.e.a.s. að hún blandi 

saman listformunum málaralist og textíllist.
65

 Þannig tilheyrir hún þeim hópi 

samtímalistamanna sem nýta sér tækni og hefðir fyrri tíma til að skapa eitthvað alveg nýtt. 

Með því að sameina textílinn og málverkið leyfir það Hildi að horfa framhjá þeirri 

fyrirfram ákveðnu klisju um gjána á milli listar og handverks. Hún er frjáls undan þeirri 

kvöð að halda í hefðir abstraktmálunarinnar eða að halda í hefðir vefnaðarins.
66

 Hún 
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 Saul Ostrow, „Thread by Thread”, The Paintings of Hildur Ásgeirsdóttir Jónsson, Sýningarskrá William 
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sameinar hið gamla og nýja, handverk og list, bæði hugmyndafræðilega og fagurfræðilega 

og útkoman verður ný tegund af málverki; verk sem er á einhvern hátt órætt abstrakt 

landslagsmálverk.
67

  

Auk ofnu málverkanna hefur Hildur unnið að örsmáum útsaumuðum myndum.
68

 

Hún notar afgangsbúta úr stærri verkum og í þá saumar hún mynstur og form. Í þessum 

verkum er það ekki íslenska náttúran sem er myndefnið, heldur alheimurinn. Það eru form 

sem eiga rætur í vetrarbrautinni, stjörnum og öðrum fyrirbærum geimsins. 

Hún keypti bækur með myndum teknar með Hubble sjónaukanum og notaði í verkin. „Mig 

langaði að gera þetta óendanlega stóra eins lítið og hægt er,” segir Hildur. (sjá mynd, Eta 

Carinae, 2006) 

Myndirnar smáu eru fínlegar og saumurinn einnig.
69

 Útsaumurinn ber með sér áhrif 

frá kínverskum útsaumi, þó að annað sé ekki 

kínverskt við verkin. Verkin gerði hún öll utan 

vinnustofu sinnar en hún tók ævinlega með sér 

lítinn poka með bút í og þræði. Þegar hún var að 

keyra börnin og sækja víðs vegar um borgina 

þurfti hún oft að bíða eftir þeim og dró þá upp 

pokann. „Þegar það var stund milli stríða dró ég 

upp efnið og saumaði nokkur spor; þetta er svona 

list framkvæmd á meðan ég sinnti 

móðurhlutverkinu”, segir Hildur.
70

 

      

 

Nöfnurnar bornar saman 

Þær nöfnur, sem hér er fjallað um, byggja báðar á vissan hátt á lögmáli málverksins en gera 

það á ólíkan máta. Hildur Bjarnadóttir skapar verk sem eiga að tákna ákveðna hugmynd 

sem felur í sér gagnrýni, húmor eða háð, jafnvel allt í senn. Verk hennar eru óður til 

formæðranna og í samræðu við listasöguna, en kannski aðallega er hún með list sinni að 

koma hugmyndum sínum á framfæri.  
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Hildur Ásgeirsdóttir vill að áhorfandinn njóti listaverka sinna fyrst og fremst á 

fagurfræðilegan hátt. Hún á í samræðu við bæði náttúruna og áhorfandann. Hún leitar í 

landslagið og abstraktmálverkið til að tjá sína list í textílnum. Þannig standi verk hennar ein 

og sér sem sjálfstæð verk óstudd hugmyndafræði. Hver og einn túlki verkin í samræmi við 

upplifun sína af þeim og njóti þeirra hughrifa sem vakna við að virða þau fyrir sér. Henni 

finnst hún ekki endilega vera að koma á framfæri einhverjum boðskap, heldur vill hún 

frekar að fólk „verði fyrir” list; það næri sálina og heilabúið, segir hún.
71

 Hún ljær 

málverkinu alveg nýjan tón. Hildur skapar í raun ljóðræn landslagsverk. Hennar verk má 

staðsetja innan módernískrar fagurfræði með femínískum undirtóni.   

 Hildur Bjarnadóttir byrjar með ákveðna mynd í huga, og segir að útkoman sé 

nánast alltaf eins og fyrsta hugmynd, ólíkt Hildi Ásgeirsdóttur sem er ekki með skýra mynd 

fyrirfram og útkoman kemur því oft á óvart.  

Hildur Bjarnadóttir er með hugann við menningarsögu okkar, listasögu og 

kvennasögu. Hún kafar í menningarlegan bakgrunn formæðranna og tengir hann 

myndlistarhefðinni. Hún lítur á myndlist sína oft sem einhvers konar rannsókn á áherslum í 

menningarlegri og myndlistarlegri arfleifð og á í stöðugum samræðum við þá arfleifð. Hún 

vill með verkum sínum taka þátt í myndlistarumræðu samtímans. Hildur Ásgeirsdóttir notar 

einnig hefðir formæðra í vefnaðinum og verk hennar tengjast málarasögu 20. aldar, en eru 

ekki í beinni samræðu við fortíðina. Báðar eiga alþjóðlegar fyrirmyndir enda hafa báðar 

dvalið langdvölum erlendis. Það má segja að báðar hafi þær yfir sér alþjóðlegan blæ og 

hafa verk þeirra beggja vakið athygli erlendis; kannski vegna þessarar blöndunar á áhrifum 

frá gamla föðurlandinu og hinum stóra heimi. 

Hildur Bjarnadóttir kveðst meta að jöfnu myndlistina, efnið, aðferðina og 

hugmyndina. Hún telur að það allt vegi jafn þungt og segist ekki meðvitað vera með neinn 

sérstakan boðskap í verkum sínum. Hún er ekki að reyna að upphefja handverkið í verkum 

sínum eða vera með einhvers konar óð til þess. Gamli ágreiningurinn milli handverks og 

listar er ekki eitthvað sem hún vill reyna að breyta eða leysa heldur telur hún að myndlistin 

sjálf sé mikilvægust; ekki hvernig hún er framkvæmd. „Verkin mín eru ekki textíll sem er 

að þykjast vera list, heldur list sem notar textíl.” Og hún heldur áfram:„Verk mín eru ekki 

fyrirbærafræðileg og ganga ekki út á samspil áhorfandans við verkið. Þau eru hvorki 

ljóðræn né „fljótandi”. Þetta eru hugmyndaverk sem ættu að vera lesin, greind og 
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rannsökuð frekar en skynjuð og upplifuð á einhvern hátt. Verk mín eru ekki metafórísk, 

þau eru hrein og bein, laus við ljóðrænar flækjur.”
72

   

Nöfnurnar tvær eru á flestan hátt mjög ólíkar listakonur þó þær vinni í sama miðli 

og sækja báðar í hannyrðahefðir kvenna. Handverkið og það hæga ferli sem þær vinna eftir 

eiga þær sameiginlegt og báðar beita þær handverkinu sem tæki fyrir myndlistina. Báðar 

eru frumlegar í vinnu sinni og hafa vakið athygli og aðdáun kannski einmitt vegna þess að 

þær nýta sér þráðinn til að endurskilgreina þessar gömlu rótgrónu listhefðir.  

 Hildur Bjarnadóttir er mun beittari í verkum sínum en nafna hennar Ásgeirsdóttir, 

og notar gjarnan ýmis tákn sem vísa til konunnar eða karlsins. Hún snýr á gömlu gildin og 

brýtur upp og ögrar þannig hinu dæmigerða málverki og hinu dæmigerða skúlptúrverki, 

sem oftar en ekki í listasögunni hafa tilheyrt heimi karla. 

 Hildur Ásgeirsdóttir telur að vel sé hægt að bjóða hinu karllæga málverki birginn 

með kvenlegum textíl. Hún segist með verkum sínum óbeint vera að ögra hinu karllæga í 

gegnum þennan kvenlega miðil sem textíllinn virðist vera. Hún segist ekki beinlínis hugsa í 

stefnum og veltir femínisma ekki meðvitað fyrir sér í verkum sínum en telur að hún sé 

jafnoki karlkyns málara og hefur enga minnimáttarkennd í þeim efnum. Hún nefnir sem 

dæmi að í listsamfélaginu sínu, í Cleveland, Ohio, séu flestir af hennar aðdáendum einmitt 

karlkyns málarar. „Það er kannski frekar fyndið, en karlmálarar hrífast mest af verkum 

mínum, og hefur það komið mér mjög á óvart.”
73

 

Hildur Bjarnadóttir segist ekki beinlínis vera að ögra hinu karllæga málverki með 

verkum sínum. „Ég myndi ekki segja að ég væri að bjóða málverkinu birginn; ég er ekki í 

neinni baráttu við málverkið heldur vinn í samtali við það, í sátt og samlyndi. Það er hægt 

að koma með nýja eða aðra vídd á bæði málverk og textíl með því að skoða þau í 

samhengi. Þetta er rannsóknarefni en ekki barátta,” segir Hildur.
74

  

 

Niðurlag 

Þegar samfélagsgagnrýni femínismans fór eins og stormsveipur yfir Vesturlönd skilaði það 

sér ekki einungis inn í fræðaheiminn heldur líka í listheim kvenna og áherslurnar breyttust. 

Þessu fylgdi aukinn áhugi á efnisheimi og menningarhefðum kvenna. Kvenleg gildi sem 

áður þóttu annars flokks, eins og hefðbundið handverk kvenna, var nú hafið nú til vegs 
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 Ritstjóri, Hannes Sigurðsson, sýningarskrá Sjónlista, Oddný Eir Ævarsdóttir, „Hildur Bjarnadóttir”, 

Sjónlist, 2006, Listasafnið á Akureyri, http://listasafn.akureyri.is/v1/listak0806/sjonlist06.pdf  , bls. 62-23, 

sótt 30. mars, 2011.  
73

 Samkvæmt samtali við listakonuna í síma þann 2. maí, 2011.  
74

 Samkvæmt tölvupóstssamskiptum þann 2. maí, 2011.  

http://listasafn.akureyri.is/v1/listak0806/sjonlist06.pdf


 26 

virðingar og mjúku efnin skiluðu miklum breytingum í endurnýjun þrívíddarlistar. 

Listasagan var endurskoðuð þar sem áður hafði hið karllæga sjónarhorn algerlega ráðið 

ríkjum.
75

 

 Þrátt fyrir öfluga kvennabyltingu, og þær miklu breytingar sem fylgdu í kjölfarið, 

ríkir því miður enn mikið kynjamisrétti í hinum alþjóðlega listheimi þar sem karlarnir 

virðast enn sitja nánast einir að kökunni. Rannsóknir hafa sýnt, að konur fá mun færri 

tækifæri, fá mun sjaldnar að sýna í galleríum og söfnum og fá minna greitt fyrir verk sín en 

karlkyns listamenn. Þegar skoðaðar eru tölur um aðgengi kvenna að galleríum í New York 

sést að þar sýna helmingi fleiri karlar en konur. Þannig virðist langt í land að jafnrétti náist 

á þessu sviði, sem og fleirum.
76

  

Nöfnurnar tvær leggja sitt af mörkum og stunda sína list af mikilli ákveðni og 

ástríðu. Hvorug þeirra er í beinni baráttu við karlmanninn eða hið karllæga málverk, en þær 

leggja lóð sitt á vogarskálarnar til listar kvenna í samtímanum, og gera það í gegnum 

textílinn. Þær spyrja báðar beint og óbeint : Hvenær verður textíll málverk og hvenær 

verður málverkið textíll? Báðar má þær út mörkin á milli þessara tveggja miðla, textíls og 

málunar. Textíllinn er ein leið af mörgum til að fást við málverkið sem list, og gera þær 

nöfnur það, hvor á sinn hátt. Áhersla þeirra á hið kvenlega handbragð og aðferðir þeirra við 

listsköpun hlýtur að bjóða hinu karllæga málverki birginn þó að hvorug þeirra hafa það 

beint að markmiði. Textíllinn stendur líka einn og sér sem list og þarf ekkert að standa í 

skugganum af öðrum listformum.  

  Með verkum sínum eru þær á sinn hátt að rekja upp þráð listasögunnar, eins og 

Auður Ólafsdóttir listfræðingur orðar það svo vel. Þær byrja báðar með einfaldan þráðinn 

og með þolinmæði og elju handverksmannsins og glöggt auga og hugmyndaflug 

listamannsins/konunnar skapa þær báðar ótrúlega frumleg verk.  
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