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Ágrip 

Í þessari ritgerð verða til umfjöllunar verk fransk-ameríska listamannsins Louise Bourgeois 

(1911-2010). Í þeim má greina mikla tilfinninganæmi og sálarangist og verður því leitast við 

að útskýra þau einkenni með aðferðum sálgreiningarkenninga. Í því samhengi er vakin 

athygli á mikilvægi bernskuupplifana í persónuleikaþróun einstaklinga. Sérstaklega verður 

lögð áhersla á þá þætti sálgreiningarkenninga, sem varða dauðahvatir, klofning og 

hlutaviðföng, sem koma berlega fram í listsköpun Bourgeois. Neikvæðar tilfinningar 

dauðahvatarinnar eins og sálarangist, afbrýðisemi, höfnun og reiði eru drifkrafturinn í 

listsköpun Bourgeois og rótina að þessum tilfinningum má rekja til bernsku hennar. Að sama 

skapi má greina klofning, þar sem skynja má andstæðar tilfinningar og viðföng í einu og 

sama verkinu. Notkun hlutaviðfanga er áberandi í listsköpun Bourgeois, þar sem líkamshlutar 

eru notaðir í stað heildstæðra manneskja. Klofningur og hlutaviðföng eru þekkt fyrirbæri í 

sálgreiningarkenningum, þar sem horfið er til frumstæðra hvata ungabarnsins, þegar 

andstreymi lífsins er viðkomandi ofviða.  

     Bourgeois ólst upp við óeðlilegar kringumstæður, þar sem kynferði og tvíræðni léku stórt 

hlutverk. Það má segja að stærsta áfall Bourgeois í æsku hafi verið framhjáhald föður hennar 

við enskukennara hennar og barnfóstru innan veggja heimilisins, sem stóð yfir í tíu ár. Einnig 

höfðu afleiðingar stríðsreksturs mikil áhrif á hana, þar sem hún varð vitni sem barn að 

blóðugum sárabindum og afmynduðum líkömum hermanna.  

     Bourgeois upplifði mikla höfnun og sálarangist, sem hún þurfti að vinna úr alla ævi. Með 

aðferðum sálgreiningarinnar og með listsköpuninni gat hún fengið tímabundna útrás fyrir 

þessar neikvæðu tilfinningar. Að mati Bourgeois var listin hennar bjargvættur og með 

listsköpuninni gat hún haldið andlegum sönsum.  

     Í ritgerðinni verður varpað ljósi á hvaða upplifun og áföll í æsku urðu örlagavaldar að 

listsköpun Bourgeois. Einnig verður leitast við að svara hvers vegna kynferði og tvíræði 

gegni svo stóru hlutverki í listsköpun hennar og hvernig tengja megi sálgreiningarkenningar 

við verk hennar.  

     Verk Bourgeois Klefi VII og verk 19 og 20, Formklipping og Kona, sem sýnd voru á 

sýningunni Kona/Femme Louise Bourgeois á Listasafni Íslands 27. maí til 11. 

september árið 2011, verða sérstaklega skoðuð og myndgreind með hliðsjón af 

sálgreiningunni, tvíræði og kynferði.  
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1. Inngangur 

Í upphafi tuttugustu aldarinnar varð mikil breyting á menningar- og listalífi í Evrópu. Upp úr 

farvegi nútímavæðingar spruttu ýmsar listhreyfingar eins og súrrealismi, expressjónismi, 

fútúrismi og dada.
1
 

     Ýmist fylltust stuðningsmenn þessarra hreyfinga andagift af nútímavæðingunni, sem 

einkenndist af  iðnvæðingu og stríðsrekstri, eins og fútúristar
2
 eða voru svarnir andvígismenn 

hennar eins og súrrealistar. Þeir síðarnefndu vildu frelsa anda mannsins undan rökhyggju, 

sem einkenndi stofnanir samfélagsins, setja sálarlífið og manneskjuna í öndvegi og leita svara 

við tilvistarvanda nútímamannsins í undirdjúpum dulvitundarinnar. Súrrealistar urðu fyrir 

áhrifum af kenningum frumkvöðuls sálgreiningarinnar Sigmund Freuds (1856 – 1939) og 

urðu því hugleiknir af draumum og ósjálfráðum skrifum, þar sem dulvitundin lék stórt 

hlutverk.
3
  

     Í sálgreiningunni lagði Freud áherslu á hlut bernskuupplifunar manna hvað varðar 

persónuleikasköpun þeirra. Að hans mati mátti leita til dulvitundarinnar varðandi ýmsar 

andlegar veilur fólks.
4
  

     Segja má að fransk-ameríski listamaðurinn Louise Bourgeois (1911 – 2010) hafi 

orðið fyrir sterkum áhrifum sálgreiningarinnar og einnig súrrealismans. Hún upplifði 

áföll í æsku, sem að höfðu afgerandi áhrif á andlega líðan hennar og fylgdu henni eins 

og skuggi alla tíð. Bourgeois skoðaði sálgreiningarkenningar og taldi að með 

listsköpuninni væri hægt að losa um neikvæðar tilfinningar sálarlífsins og tryggja 

þannig andlega heilsu.
5
  

     Það má sjá sterk áhrif súrrealismans í listsköpun Bourgeois, þar sem einkenni hans eins og 

metamórfósa eða flæði úr einu efni í annað eru sérstaklega áberandi. Einnig má finna í 

verkum hennar merki súrrealismans um orðaleiki, óhugnanlega tilfinningu, tvíræði og leik 

                                                 
1
 Benedikt Hjartarson, „Inngangur“, Marinetti, Majakovskij, Marc, Tzara, Breton o.fl., Yfirlýsingar, Evrópska 

framúrstefnan, íslenskar þýðingar og skýringar eftir Áka G. Karlsson, Árna Bergmann og Benedikt Hjartarson, 

Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2001, s. 9, 10. 
2
 Sama, s. 11, 12.   

3
 Benedikt Hjartarson, „Inngangur  að súrrealisma“, Marinetti, Majakovskij, Marc, Tzara, Breton o.fl., 

Yfirlýsingar, Evrópska framúrstefnan, íslenskar þýðingar og skýringar eftir Áka G. Karlsson, Árna 

Bergmann og Benedikt Hjartarson, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2001,  s. 381. 
4
 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Heimspekisaga, Stefán Hjörleifsson þýddi, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2008, s. 

587, 588. Dagný Kristjánsdóttir, „Ástin og listin gegn þunglyndinu“, Julia Kristeva, Svört sól, Ólöf Pétursdóttir 

þýddi, Háskólaútgáfan, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, s. 24. 
5
 Frances Morris, Louise Bourgeois, Rizzoli, New York, 2008, s. 296, 299.  
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með kynferði og hvatir dulvitundarinnar.
6
 Samt þvertók Bourgeois fyrir að hún væri 

súrrealisti og sagðist hrylla við orðinu súrrealismi. Hún áleit súrrealista ekki hafa áhuga á 

konum almennt, nema þá ríkum konum. Að hennar mati hefðu þeir einungis áhuga á sjálfum 

sér og sniðgengu aðra listamenn og þá sérstaklega ungar konur eins og Bourgeois var á 

uppgangstímum þeirra.
7
  

     Það má lesa mikla tilfinninganæmi og sálarangist úr verkum Bourgeois og er því 

ætlunin að skoða verk hennar út frá sálgreiningarsjónarmiði. Einnig má skynja tvíræði, 

vangaveltur varðandi kynferði og opinskáan framgang í framsetningu verka Bourgeois 

og verður því velt upp þeirri spurningu hvers vegna tvíræði og kynferði gegni svo stóru 

hlutverki í listsköpun hennar og hvernig kenningar sálgreiningarinnar tengjast verkum 

hennar. Greint verður frá æskuupplifunum Bourgeois að því leyti, sem skiptir máli fyrir 

sálgreiningartúlkunina. 

     Þar sem sálgreiningarkenningar Sigmund Freuds og Melanie Kleins tengjast svo 

greinilega  listaverkum Bourgeois verður lögð áhersla á að útskýra þær kenningar 

öðrum fremur og hvernig þær tengjast bernskuupplifun og listsköpun hennar. Að auki 

verða reifaðar túlkanir ýmissa fræðimanna á því sviði. Má þar nefna túlkun Mignon 

Nixons í greininni ”Bad Enough Mother“ þar sem hún tengir sálgreiningarkenningar 

Kleins við verk Bourgeois The Destruction of the Father. Þar varpar hún ljósi á 

ómeðvitaðar ímyndanir, sem koma fram við þá líkamlegu örvun, sem fæst við það að 

borða.
8
 

     Einnig verða skrif Rosalind Krauss tekin til umfjöllunar. Í þeim bendir hún á að 

gengið hafi verið framhjá líkamlegum og kynferðislegum hvötum, sem verk Bourgeois 

vekja, sem hlutaviðföng í samhengi hins hlutlæga veruleika. Hlutaviðfangakenningin 

(object-relations-theory) er rakin til kenninga Kleins, þar sem segir að ungabörn átta sig 

ekki fullkomlega á viðfangi hvatanna og gera ekki grein á milli hlutar og heildar. Krauss 

vekur einnig athygli á því að frá síðari hluta fimmta til níunda áratugar síðustu aldar hafi 

þessara einkenna verka Bourgeois ekki orðið vart í skrifum um sögu 

höggmyndalistarinnar.
9
  

                                                 
6
 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, Thames and Hudson, London, 2002, s. 153, 154. 

7
 Frances Morris, s. 285. 

8
 Mignon Nixon, ”Bad Enough Mother“, October, 71. tölubl., s. 70-92, The MIT Press, 1995. 

http://www.jstor.org/stable/778742, skðað 11.07.2011 12:04, s. 73. 
9
 Rosalind Krauss, Batchelors October, The MIT Press, Cambridge, London, 2000, s. 54, 55. 

http://www.jstor.org/stable/778742
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     Skrif Donald Kuspits koma að auki til sögunnar, þar sem hann leggur áherslu á vægi 

neikvæðra tilfinninga í dagbókarskrifum Bourgeois. Hann setur líka kenningar Kleins í 

samband við listsköpun Bourgeois. Einnig vísar hann í kenningar sálgreinandans 

Donald W. Winnicotts og bendir á að umbreytingastig (transitional objects) leiki stórt 

hlutverk í listsköpun Bourgeois í þeim tilgangi að hún haldi andlegum sönsum.
10

  

     Með hliðsjón af sálgreiningunni og áhrifa kynferðis og tvíræðis verða verkin   

Klefi VII og skúlptúrar númer 19 og 20, Formklipping og Kona tekin sérstaklega fyrir 

og myndgreind. Þessi verk voru sýnd á sýningunni Kona/Femme Louise Bourgeois á 

Listasafni Íslands 27. maí til 11. september árið 2011. 

      

                                                 
10

 Frances Morris, s. 300. 
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2. Forsaga listamanns, áföll í æsku og upplifanir, sem voru hugsanlegir 

áhrifavaldar að listsköpun Louise Bourgeois 

Fransk-ameríski listamaðurinn Louise Bourgeois (1911 – 2010) ólst upp við sérstakar 

aðstæður, sem höfðu síðar meir afgerandi áhrif á listsköpun hennar. Hún sagði sjálf að „allur 

hennar innblástur hafi komið frá barnæsku hennar, frá menntun hennar í Frakklandi og 

sérstökum atvikum í lífi hennar...“
11

 og að undirliggjandi hvatir fyrir listsköpuninni væru 

óleystar sálarflækjur, sem ættu rætur að rekja til reynslu bernskuáranna fremur en 

fullorðinsáranna.
12

  

     Bourgeois fæddist á jóladag árið 1911. Þar með truflaði hún og móðir hennar 

hátíðarstemninguna fyrir fæðingarlækninum og föður hennar, sem varð auk þess fyrir 

vonbrigðum með kynferði barnsins. Hann vildi eignast son, þar sem hann átti dóttur fyrir.
13

 

Því má segja að strax við fæðinguna myndaðist togstreita um kynferðið, sem varð rauður 

þráður gegnum líf og listsköpun Bourgeois.  

     Bourgeois var aðeins tveggja ára þegar heimsstyrjöldin fyrri braust út. Faðir 

Bourgeois sinnti herþjónustu og fór Bourgeois með móður sinni á milli herbúða til að 

gleðja hann, þar sem hún líktist honum mest af þremur systkinum. Hann slasaðist við 

herþjónustuna og var  lagður inn á spítala í Chartres. Bourgeois minntist þess að hafa oft 

farið með móður sinni að heimsækja hann og höfðu særðir hermenn, sem voru aflimaðir 

með blóðug sárabindi djúpstæð áhrif á hana. Hún heyrði móður sína gráta í rúminu á 

nóttunni  vegna áhyggna af eiginmanninum og einnig sagðist hún hafa upplifað höfnun 

eða tilfinninguna fyrir að vera yfirgefin þegar faðir hennar fór frá fjölskyldunni vegna 

stríðsástandsins.
14

  

     Einnig sagðist Bourgeois muna eftir sársaukakveinum hermanna úr lest, sem  fór 

fram hjá heimabæ hennar Aubusson að nóttu til. Gegnt húsi fjölskyldunnar í Aubusson 

var sláturhús og barst þaðan annarleg lykt, sem hefur líklega ekki dregið úr 

óhugnaðinum af stríðsástandinu.
15

 

                                                 
11

 José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o.fl., Louis Bourgeois: Memory and Architecture, 

Museo National Centro de Arte Reina Sofía, Aldeasa, Madrid, 16. nóvember, 1999 – 14. febrúar, 2000, 

Madrid, 1999, s. 2. 
12

 Deborah Wye, Louise Bourgeois, The Museum of  Modern Art, New York, 1982-1983, s. 14. 
13

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, Runaway Girl The Artist Louise Bourgeois, Harry N. Abrams, Inc., New 

York, 2003, s. 8. 
14

 Sama, s. 9.  
15

 Sama, s. 9. Deborah Wye, s. 14. 
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     Þegar heimsstyrjöldin fyrri geisaði flutti fjölskylda Bourgeois af öryggisástæðum úr 

fallegu húsi fyrir utan París í Choisy-le-Roi til Aubusson, þar sem fjölskylda móður 

Bourgeois hafði verið með vefnaðarfyrirtæki í margar kynslóðir. Eftir heimsstyrjöldina 

fyrri flutti fjölskyldan síðan til Antony í stórt hús með miklum garði, sem lá að ánni 

Bievre.
16

 Þar ráku foreldrar Bourgeois vefnaðarverkstæði, þar sem gert var við gamlan 

góbelínvefnað.
17

 Móðir Bourgeois hélt utan um 25 kvenna starfsmannahald. Á 

verkstæðinu voru notaðir náttúrulegir litir og voru þræðirnir og teppin þvegin í ánni 

Bievre, sem hafði sérstakt efnasamband, sem var ríkt af tannín og hentaði fyrir litunina. 

Verkstæðið og heimilið voru á sama stað og ólst Bourgeois upp í þessu umhverfi, þar 

sem þræðir, nálar, spólur og litir fönguðu líf hennar.
18

 Það má sjá áhrif frá þessum 

kringumstæðum víða í verkum hennar. Sjálf var Bourgeois aðeins 10 ára þegar hún fékk 

það hlutverk að teikna það sem upp á vantaði á slitin teppin, sem voru oftast fætur og 

leggir.
19

 Bourgeois hafði lítið sjálfsálit og leitaði eftir athygli og viðurkenningu foreldra 

sinna og var það henni eilíft keppikefli. Þess vegna skipti það hana máli að geta gert 

gagn en vera ekki aðeins einn enn munnurinn til að metta eins og faðir hennar talaði 

stundum um.
20

  

     Það kom í hlut föður Bourgeois að safna og kaupa gömul góbelínteppi í sveitum 

landsins.
21

 Faðir hennar var sjarmerandi maður en hviklyndur og mikill skapmaður og 

hafði móðir Bourgeois stafla af ódýrum diskum á matarborðinu, sem hann gæti brotið í 

stað þess að láta skapið bitna á börnunum við kvöldverðinn.
22

 Við kvöldverðarborðið 

réð hann ríkjum, montaði sig og gortaði af því hversu frábær hann væri og eftir matinn 

áttu allir að syngja eða hafa eitthvað annað skemmtilegt fram að færa.
23

 Bourgeois 

sárnaði gífurlega þegar faðir hennar gerði sér að leik tilfinningar hennar og systkina 

hennar. Hann skar til dæmis eitt sinn út fígúru úr appelsínuberki við kvöldverðarborðið, 

sem hann sagði að væri Bourgeois. Í lokin þegar hann losaði börkinn frá aldinkjötinu og 

löng tæja myndaðist eins og typpi á fígúrunni, þá sagði hann að þetta gæti ekki verið 

                                                 
16

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, 8, 9. 
17

 José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o.fl., s. 19.   
18

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s.10. 
19

 Sama, s.13. José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o.fl., s.19. 
20

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s.13. 
21

 Sama, s. 10 
22

 Sama, s. 16. Deborah Wye, s. 14.   
23

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 15. 
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Bourgeois því hún væri ekki með svona.
24

 Þarna kemur aftur upp spurningin um 

kynferðið og um leið tvíræð skilaboð. Bougeois fékk endurtekið að finna fyrir því að 

hún var ekki af réttu kynferði og upplifði því um leið ákveðna höfnun.  

     Henni fannst hún vera niðurlægð af þessari stríðni. Hún tók brauð, skyrpti á það og 

mótaði fígúru, sem hún síðar aflimaði. Hún kallaði fígúruna ”une poupée de pain“, sem 

hægt er að þýða sem brauðdúkku eða sársaukadúkku. Þarna uppgötvaði hún aðeins átta 

ára að það var hægt að losa um neikvæðar tilfinningar með því að skapa og lagði þar 

með grunn að því hvert hún stefndi í framtíðinni.
25

 Með gerð þessarar litlu fígúru kemur 

strax fram sá drifkraftur sem listsköpun Bourgeois snerist um. Hún fékk útrás fyrir 

hatrið með að aflima dúkkuna, föður sinn og nafnið á henni gaf til kynna það tvíræði, 

sem einkennir verk hennar. 

     Þegar Bourgeois var átján ára starfaði hún við leiðsögn í Louvre safninu. Í 

matarhléinu fór hún í matsal starfsmanna í hádegismat og blöstu þá við henni menn, 

sem voru aflimaðir og særðir eftir herþjónustu. Skýringin á þessum fjölda særðra manna 

var að þeir hermenn, sem særðust í heimsstyrjöldinni áttu rétt á opinberri stöðu. Þessi 

sýn var henni ofviða og af þeim sökum treysti hún sér ekki til að starfa þar áfram.
26

 

Greinilega var Bourgeois mjög viðkvæm sál og erfitt fyrir hana að vinna úr allri þessari 

reynslu. Afskornir útlimir og bein urðu síðan áberandi í listaverkum hennar.  

     Með listsköpuninni gat hún reyndar unnið úr þessari reynslu tímabundið og sært í 

burtu erfiðar minningar. Sjálf sagði Bourgeois að með listsköpuninni kæmi 

listamaðurinn í veg fyrir að hann fremdi morð. Hún leit á sig sem morðingja við 

listsköpunina og þar var hún ekki fórnarlambið eins og í daglegu lífi heldur valdi hún 

fórnarlambið.
27

 Á þann hátt fékk hún útrás fyrir bældar tilfinningar eins og ótta, angist 

og hatur. 

     Það má segja að það hafi verið sjúkt ástand á æskuheimili Bourgeois. Þegar hún var 

ellefu ára réð faðir hennar unga, enska konu, Sadie Gordon inn á heimilið, sem átti að 

gæta barnanna og kenna þeim ensku. Bourgeois komst að því að hún svæfi hjá föður 

hennar, þegar hún hlustaði á slúður kvennanna á verkstæðinu. Sadie varð hjákona föður 

hennar og bjó á heimilinu í tíu ár. Þessar aðstæður voru mikið áfall fyrir Bourgeois og 

                                                 
24

 Sama, s.16. 
25

 Sama, s.16,17 José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o. fl., s. 31. 
26

 Sama, s. 33. Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 30, 31. 
27

 Sama, s.17. José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o.fl., s. 31. Marie-Laurie Bernadac, Hans-

Ulrich Obrist, Louise Bourgeois: Destruction of the Father Reconstruction of the Father, Writings and 

Interviews 1923-199, Violette Editions, London, 1998, s. 227. 
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hún upplifði höfnun, svik, ótta, angist og reiði. Það vantaði allt öryggi og traust og voru 

þetta mjög tvíræð skilaboð einmitt á mótunarárum hennar og systur hennar.
28

 Bourgeois 

hefur stundum gefið í skyn að reiðin, sem hún upplifði vegna þessa athæfis föður hennar 

og Sadie, hafi líklega verið það hreyfiafl, sem varð til þess að hún gerðist listamaður.
29

 

Móðir hennar lét þetta viðgangast og sagði við Bourgeois að menn væru eins og börn, 

sem þyrfti að sýna undanlátssemi.
30

 Bourgeois fannst hún vera svikin af þessari afstöðu 

móður sinnar.
31

 

     Hún missti traust til kennslukonunnar, til föður síns og til móður. Hún var föst í 

svikavef, sem hafði örlagarík áhrif á allt hennar líf og gerðir og þá sérstaklega á 

listsköpunina, sem var hennar leið út úr sálarstríðinu, óttanum og angistinni, sem af 

þessu hlaust. Því varð tvíræði, barátta milli kynferðis, ástar og haturs, svika og trausts 

hennar sérkenni í listsköpuninni.
32

   

     Móðir Bourgeois veiktist af spönsku veikinni í lok fyrri heimsstyrjaldar. Hún lifði hana af 

en átti upp frá því við lungnavandamál að stríða. Bourgeois meðhöndlaði hana með 

sérstökum upphituðum sogglösum. Þessi glös má sjá víða í hennar verkum.
33

 Móðir 

Bourgeois reyndi að fela veikindin fyrir föður hennar, þar sem henni fannst þau ekki vera 

aðlaðandi.
34

  

     Þessi feluleikur sem Bourgeois lenti í er enn einn þátturinn, sem lýsir því brenglaða 

hegðanamynstri, sem var í gangi á heimilinu. Einnig bað móðir Bourgeois hana um að 

njósna um föður hennar og Sadie hjákonuna fyrir hana.
35

  Hún var þannig sett inn í 

erfiðar aðstæður, sem hafa að öllum líkindum átt stóran þátt í því óöryggi, sem 

einkenndi líf hennar.  

     Bourgeois var haldin þeim ótta að missa móður sína og má nefna að eitt sinn, til þess 

að koma í veg fyrir að móður hennar myndi deyja, sór hún að hún myndi aldrei stunda 

                                                 
28

 Sama, s. 283. Jan Greenberg, Sandra Jordan, s.19, 20.  
29

 José Guirao Cabrera, Jerry Gorovoy, Danielle Tilkin o.fl., s. 31. Marie-LaurieBernadac, Hans-Ulrich 

Obrist, s. 283. 
30

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 24. 
31

 Sama, s. 25. 
32

 Sama, s. 25. Marie-Laurie Bernadac, Hans-Ulrich Obrist, s. 284. 
33

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 24.  
34

 Guðrún Erla Geirsdóttir, Kona/Femme Louise Bourgeois, leiðsögn í Listasafni Íslands 28.08.2011, Reykjavík, 

2011. 
35

 Halldór Björn Runólfsson, Kona/Femme Louise Bourgeois, leiðsögn í Listasafni Íslands kl 20:00, 19.08.2011, 

Reykjavík, 2011. 
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kynlíf ef móðir hennar myndi lifa af þá stundina.
36

 Árið 1932 þegar Bourgeois var 

aðeins rúmlega tvítug missti hún móður sína.
37

 Þessi reynsla hefur án efa vegið þungt og 

litað líf hennar ótta og kvíða við höfnun og aðskilnað. 

     Árið 1929 sótti Bourgeois stærðfræðinám í Sorbonneháskóla í París og fannst henni 

það vera undankomuleið úr því dramatíska umhverfi, sem fjölskyldulífið bauð upp á. 

Þar voru reglur og lausnir og ekkert tvíræði fyrir hendi.
38

 Áhrifa stærðfræði sjást í 

mörgum verkum Bourgeois, þar sem sterkt formskyn og einföld form koma til skila á 

magnaðan hátt hugleiðingum varðandi tvíræði og kynferði.  

     Þegar stærðfræðin varð kenningafræðilegri varð Bourgeois afhuga henni og fann 

sinn pól í listnámi. Fyrir utan að hafa stundað hefðbundið listnám í ”École de Beaux 

Arts“, sem hún sótti gegn vilja föður síns eftir að móður hennar dó árið 1932, sótti hún 

nám hjá ýmsum listamönnum og var Fernard Léger einn þeirra. Hann varð sterkur 

áhrifavaldur að listsköpun Bourgeois og benti henni á að hún væri myndhöggvari en 

ekki listmálari. Hann vakti áhuga hennar fyrir hangandi hlutum, þegar hann hengdi upp 

viðarspæni undir hillu og Bourgeois heillaðist af spírillaga forminu og titrandi 

eiginleikunum, þar sem þeir hengu í frjálsu rýminu.
39

 Bourgeois hefur einnig lýst 

hrifningu sinni af antikhúsgögnum, sem faðir hennar safnaði á innkaupaferðum sínum 

og hengdi upp á háaloftinu. Þá upplifun segir Bourgeois vera uppruna að mörgum 

hangandi verkum hennar.
40

 

    Á langri ævi upplifði Bourgeois tímanna tvenna. Á millistríðsárunum í París upplifði 

hún uppgang í listum og má þar nefna súrrealisma, expressjónisma og kúbisma. Hún bjó 

fyrir ofan ”Galerie Gradiva“, sýningarrými súrrealista í París. Það má  greinilega sjá 

áhrif frá súrrealisma í verkum hennar. Hún tók höggmyndir yfirleitt af hinum 

hefðbundna stalli eða hengdi þær upp eins og Alberto Giacometti gerði við súrrealískar 

höggmyndir sínar Objets Désagréables.
41

 Í skrifum Manuel J. Borja-Villel bendir hann 

á að Bourgeois hafi sokkið sér inn í framsæknustu hugmyndafræði súrrealismans, sem 

þótti mest óviðeigandi. Þessi róttæki afkimi súrrealismans var tengdur þeim 

einstaklingum, sem gáfu út blaðið Documents. Að mati Borja-Villel vanti verk 

                                                 
36

 Marie-Laurie Bernadac, Hans-Ulrich Obrist, s. 226.  
37

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 28. 
38

 Sama, s. 27. 
39

 Sama, s. 30. 
40

 Sama, s. 13. 
41

 Rosalind Krauss, Lucy Lippard, Miquel Tapies o.fl., Louise Bourgeois, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, 

nóv. 1990 – jan. 1991, s. 224, 225. Frances Morris, s. 285. 



 12 

Bourgeois draumkennda sýn súrrealismans en aftur á móti komi fram flæði 

umbreytinga, þar sem auga verður að brjósti og brjóstið verður að getnaðarlimi.
42

 

Einnig má flokka list Bourgeois undir ”abject art“ þar sem líkaminnn er sýndur á 

auðvirðilegan og óviðeigandi hátt. Hugtakið ”abject“ er flókið heimspekilegt, 

sálfræðilegt og málvísindalegt fyrirbæri, sem rekja má til skrifa Julia Kristeva, sem var 

undir áhrifum frá hugmyndafræði súrrealistans Georges Bataille.
43

 Þótt megi sjá áhrif 

frá súrrealismanum í verkum Bourgeois þá má segja að hún hafi farið sínar eigin leiðir 

og rutt veginn fyrir nýjar hreyfingar eins og femínisma á áttunda áratugnum, þar sem 

líkaminn var sýndur undir áhrifum frá ”abject art“ til þess mótmæla meðferð 

kvenlíkamans í samfélaginu.
44

  

     Árið 1938 fluttist Bourgeois til New York með bandarískum eiginmanni sínum 

Robert Goldwater, sem var listfræðingur og hafði þar greiðan aðgang að því sem var að 

gerast í listum þegar New York tók við af París sem miðdepli listalífsins á stríðsárunum 

og eftirstríðsárunum.
45

 

      

                                                 
42

 Rosalind Krauss, Lucy Lippard, Miquel Tapies o.fl., s. 225. 
43

 Tate Online, ”Abject Art“,  http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=7, 

skoðað 05.12.2011. 
44

 Rossalind Krauss, Lucy Lippard, Miquel Tapies o.fl., s. 224. Robert T. Buck, Charlotta Kotik,  Louise 

Bourgeois: Recent Works, sýnd á 5. Feneyjartvíeyringi, 13. júní – 10. október, 1993, Brooklyn Museum,1993, s. 

20. 
45

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 31. Robert T. Buck, Charlotta Kotik, s. 14, 18. 

http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=7
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3. Sálgreininginarkenningar Sigmund Freuds og tenging við verk 

Bourgeois 

Sigmund Freud (1856 – 1939) er talinn vera  upphafsmaður sálgreiningarinnar. Hann áleit að 

sjálfsvitundin væri aðeins lítill hluti sálarlífsins en að dulvitundin væri þar stór þáttur og að 

baki meðvituðum hugsunum lægju ómeðvitaðir þættir.
46

 Freud taldi að reynsla og upplifanir í 

frumbernsku skiptu miklu máli í mótun persónuleika manna og að persónuleikinn væri að 

mestu byggður á dulvitundinni.
47

   

     Samkvæmt formgerðarkenningu Freuds skipti hann sálarlífinu í sjálf, frumsjálf og 

yfirsjálf. Frumsjálfið einkennist af hvötum sem eru duldar í dulvitundinni. Þessar hvatir liggja 

að baki athöfnum, draumum og hugarangri, sem erfitt er að átta sig á og stefna aðeins að því 

að verða fullnægt án hindrana skynsemi eða umhverfis. Sjálfið er tengiliður milli 

frumsjálfsins og ytri veruleika og sér til þess að öllum þörfum sé fullnægt. Það bælir niður 

eða frestar óæskilegum hvötum og stjórnast af raunveruleikalögmálinu. Sjálfinu er stjórnað af  

skynsemi, rökum og ytra umhverfi og þarf því að miðla málum milli frumsjálfsins og 

yfirsjálfsins. Skoðanir og viðhorf foreldra, samfélagið og hefðirnar móta yfirsjálfið. Ef 

sjálfinu tekst ekki að samræma þarfir frumsjálfsins og yfirsjálfsins getur myndast kvíði vegna 

sektarkenndar, þar sem boð yfirsjálfsins eru sniðgengin og að sama skapi ef hvatirnar eru 

ekki virtar getur það komið fram í hugsýki.
48

 

     Freud áleit taugaveiklunina vera það gjald sem siðmenningin hefði í för með sér. 

Hvatirnar sem leynast í dulvitundinni stangast á við veruleikann og við það safnast upp 

bældar tilfinningar og þrár í dulvitundinni, sem geta orsakað andlega spennu.
49

 

     Með aðferðum sálgreiningarinnar vildi Freud kafa ofan í dulvitundina og finna þannig 

lækningu við ýmsum meinum sálarinnar. Hann notaði dáleiðslu til að byrja með en varð 

síðan afhuga henni vegna lítils árangurs af þeirri meðferð og studdist frekar við 

draumráðningar og samstalsmeðferðir. Sjúklingurinn sagði frá endurminningum og með 

ákveðinni aðferð reyndu sálgreinandinn og sjúklingurinn að fá upp á yfirborðið dulda reynslu 

úr dulvitundinni, sem var orsakavaldur sjúkdómseinkennanna. Í draumum taldi Freud að 

                                                 
46

 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Heimspekisaga, Stefán Hjörleifsson þýddi, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2008, s. 

587. 
47

 Sama, s. 588. Sigmund Freud, Um sálgreiningu, Maia Sigurðardóttir íslenskaði, Hið íslenska bókmenntafélag, 

Reykjavík, 1976, s. 29. 
48

 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, s. 595, 596. Sæunn Kjartansdóttir, Hvað gengur fólki til? Leit 

sálgreiningar að skilningi, Mál og menning, Reykjavík 1999, s. 16, 17. 
49

 Dagný Kristjánsdóttir, s. 24. 
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dulvitundin sýndi þar brenglaðar myndir af duldum löngunum, sem þyrfti svo að túlka á 

flókinn hátt.
50

 Freud áleit að hugsanir, sem kæmu viðkomandi í geðshræringu gætu 

ummyndast í taugaveiklunareinkenni og drauma. Viðkomandi bældi þannig þessar óþægilegu 

hugsanir frá meðvitundinni í dulvitundina. Þessar bældu hugsanir væru orsakavaldur að 

sjúklegri hegðun og væru nefndar áfall eða „trauma“. Samkvæmt Freud áttu þessar bældu 

hugsanir upptök sín í bernskuupplifunum og með sálgreiningunni var hægt með sérstakri 

samtalsaðferð að komast að dulvituðum hugsunum og gera þær aðgengilegar og meðvitaðar 

fyrir sjálfið.
51

 Til þess að losna við sjúkdómseinkennin þurfti sjúklingurinn að átta sig á eigin 

hugsunum og óskum, sem dyldust innra með honum og vinna sig í gegnum vandamálið til 

þess að ná að stjórna tilfinningum sínum. Freud lagði áherslu á ákveðna yfirfærslu, sem þyrfti 

að eiga sér stað, þar sem sjúklingurinn svaraði sálgreinandanum eins og um væri að ræða 

manneskju, sem skipti hann miklu máli persónulega. Þannig voru til dæmis tilfinningar til 

föður eða móður yfirfærðar á sálgreinandann þegar um endurtekningu bernskuupplifunar 

væri um að ræða.
52

  

     Margar sálgreiningarstefnur hafa litið dagsins ljós eftir að Freuds naut ekki lengur við og 

hafa margar þeirra aðrar áherslur. Sálgreinendur eru þó sammála um þær forsendur Freuds, 

sem hann setti fram um ómeðvitaða andlega virkni, sem áhrifavald að líðan okkar og um 

varnarhætti, sem við notum til að hlífa okkur við bældri vitneskju dulvitundarinnar. Einnig að 

tengsl við lykilpersónur barnæskunnar séu mótandi fyrir myndun sambanda við annað fólk á 

lífsleiðinni.
53

  

     Ef hugsað er til Bourgeois hvað varðar sálgreiningarkenningar Freuds, þá má segja að hún 

hafii meðhöndlað sjálfa sig með því að upplifa aftur áföllin, sem hún varð fyrir í æsku í 

gegnum listsköpunina.
54

 Þannig vann hún með bælda og óþægilega reynslu og gerði hana 

aðgengilega fyrir sjálfið.
55

 Bourgeois fór sjálf í sálgreiningarmeðferðir og las sig til um 

kenningar Freuds.
56

 

     Bourgeois sagðist oft finna fyrir miklu hatri og reiði, sem hún fengi útrás fyrir í listinni. Í 

skrifum sínum um verk Bourgeois gerði Marie-Laurie Bernadac grein fyrir hvernig 

                                                 
50

 Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, s. 588, Sigmund Freud, s. 29, 57.   
51

 Gunnar Skirbekk, s. 590, Sigmund Freud,  s. 65.   
52

 Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg, Psychology, W.W. Norton & Company, 7. útgáfa, New 

York, London, 2007, s. 643.  
53

 Sæunn Kjartansdóttir, s. 21. 
54

 Marie-Laurie Bernadac, Hans-Ulrich Obrist, s. 228. 
55

 Gunnar Skirbekk, s. 590, Sigmund Freud,  s. 65.   
56

 Frances Morris, s. 299. 
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Bourgeois ýfði upp bældar bernskutilfinningar með listsköpuninni og vann á þeirri 

niðurlægingu og stríðni, sem hún varð fyrir sem barn. Einnig hvernig hún velti upp 

hugmyndinni um kynferði í verkunum The She-Fox (marmari og stál,1985)  og Nature Study 

(marmari,1984), sem eru tákn um foreldra hennar. Vegna fjölda brjósta sem eru á 

skúlptúrunum má að auki líta á verkin sem tilvísun til náttúru, sem var áður en kynferðið var 

ákvarðað í formi einhvers konar frjósemisátrúnaðargoðs.
57

  

     Samkvæmt lýsingu Bernadac gaf Borgeois til kynna að verkið Nature Study (mynd 2) 

væri ímynd föður hennar í líki skepnu, sem væri mitt á milli þess að vera maður og dýr. Sem 

barn mátti hún þola háðsglósur föður síns vegna kynferðisins. Því stillti hún verkinu þannig 

upp að kynfæri skepnunnar ættu að blasa við áhorfandanum í augnhæð en sleppti þeim 

þannig að það voru engin kynfæri á ímynd föður hennar, nema ef til vill skottið sem læddist 

fram sem ígildi lims. Þannig svaraði Bourgeois  fyrir sig, gerði kaldhæðnislegt grín að 

kynferði föður síns og niðurlægði hann eins og hann gerði sér leik að tilfinningum hennar 

forðum. Til þess að gera enn meira gys að ímynd föður síns setti hún mörg brjóst á hana og 

hafði hana höfuðlausa.
58

  

     Verkið The She-Fox (mynd 1) er ímynd móður hennar. Verkið er gert úr svörtum 

marmara, sem Bourgeois hefur holað í bræði sinni gagnvart móður sinni en jafnframt hefur 

hún pússað yfirborðið, sem samkvæmt Bourgeois gefur til kynna ástúð og umhyggju. 

Bourgeois var upptekin af því að móðir hennar elskaði hana ef til vill ekki.
59

 Með 

listsköpuninni fékk hún útrás fyrir reiði og hatri í garð móður sinnar, sem lét framhjáhald 

föður hennar viðgangast og setti hana í stöðu, sem henni entist ekki ævin til að vinna úr 

andlega. Jafnframt sýnir skúlptúrinn móðurina dýrslega eins og úlfynju, sem gefur til kynna 

móðurlegt verndareðli, þar sem hún gætir Bourgeois við fætur sér. Þar kemur fram kænska og 

útsjónarsemi úlfynjunnar, sem einkenndi móður hennar. Seinna varð hin síiðna könguló tákn 

fyrir hana. Skúlptúrinn er höfuð og handalaus og getur því ekkert gert nema að næra með 

mörgum brjóstum. Þannig ræður Bourgeois ferðinni og ráðskast með aðra eins og ráðskast 

var með hana sem barn. Andstæðar tilfinningar ástar og haturs brjótast um í verkinu, sem er 

einkennandi fyrir list Bourgeois.
60

 

     

                                                 
57

 Marie-Laure Bernadac, Louise Bourgeois, Flammarion Contemporary, Flammarion, París, 2006, s. 122. 
58

 Sama, s. 122. 
59

 Jan Greenberg, Sandra Jordan, s. 25. 
60

 Sama, s. 25. Marie-Laure Bernadac, s. 122. 
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4. Sálgreiningarkenningar Melanie Kleins  

Austurrísk-breski sálgreinandinn Melanie Klein (1882- 1960) vann með sálgreiningu í 

anda Freuds. Klein var frumkvöðull í sálgreiningu barna og lagði áherslu á 

frumbernskuna.
61

 Það var þó ýmislegt sem aðgreindi kenningar þeirra. Hvatirnar sem 

bærðust í dulvitundinni voru stór þáttur í kenningum beggja. Í dulvitundinni var 

togstreitan milli dauðahvatarinnar og lífshvatarinnar, sem einkenndist af  eyðileggingu 

annars vegar og hins vegar af ástinni. Klein gaf dauðahvötinni aukið vægi á meðan 

kynhvötin, sem var sterkust lífshvata, var Freud mikilvægari. Dauðahvötin gat þannig 

einkennst af eyðileggingarmætti, árásarhneigð, hatri, græðgi, þunglyndi og öfund. Hvað 

varðar hvatakenningu Freuds var Klein honum ósammála varðandi meðferðarúrræði. 

Freud áleit það mikilvægt að fá hvötunum fullnægt. Klein vildi nálgast lausnina með 

öðrum hætti. Hún lagði mikla áherslu á þörfina fyrir manneskjuna til að tengjast öðrum 

hvort sem nálgunin var út frá ástinni eða eyðileggingunni. Einnig áleit Klein að móðirin 

væri mikilvægasta manneskjan í lífi barnsins ólíkt Freud þar sem faðirinn gegndi því 

hlutverki.
62

      

     Á meðan Freud leitaði í drauma og frjálsar hugrenningar sem meðferðarúrræði þá 

meðhöndlaði Klein börn með leikjum og hvatti þau til að tala um það sem ylli hjá þeim 

ótta í von um að ná til undirliggjandi ómeðvitaðs orsakavalds.
63

 Samkvæmt kenningum 

Kleins er sálarlíf barna flókið og ofsafengið frá fyrsta degi. Klein áleit að ómeðvitaðar 

hugsanir barnsins yllu meiri ótta en raunveruleikinn og þyrfti því að nálgast þær til að 

vinna á kvíða eða ótta.
64

     

     Hlutaviðfangakenningin (object-relations-theory) er rakin til kenninga Kleins. Barnið áttar 

sig ekki fullkomlega á viðfangi hvatanna og gerir ekki grein á milli hlutar og heildar. Það 

skilur ekki á milli sín og annarra og tekur hlut í staðinn fyrir heild. Þannig koma hlutaviðföng 

fyrir heild, brjóst í stað móður.
65

  

     Að mati Kleins er ákveðið ósamræmi, sem einkennir sálarlíf barnsins, þar sem góðar og 

slæmar tilfinningar brjótast um samtímis. Barnið ræður ekki við þessar andstæðu tilfinningar 

og þarf það því að aðskilja þær með klofningi, svokallaðri ofsóknarklofningsstöðu. Í henni 

                                                 
61

 Sæunn Kjartansdóttir,  s. 25. 
62

 Sama, s. 27. 
63

 Sama, s. 26. 
64

 Sama, s. 29. Dagný Kristjánsdóttir, s. 30.  
65

 Sama, s. 31. Sæunn Kjartansdóttir, s. 28. 



 17 

getur barnið skipst á hinu góða viðfangi og hinu slæma. Í þessari ofsóknarklofningsstöðu 

getur barnið hatað hið slæma viðfang og óskað því alls ills án þess að valda hinu góða 

viðfangi skaða.
66

  

     Klein greindi á milli ofsóknarklofningsstöðu og lægðarstöðu varðandi kvíða og 

varnarhætti. Strax á fyrsta ári verða þessar stöður til og fylgja manneskjunni upp frá því. 

Ofsóknarklofningsstaðan stafar út frá dauðahvötinni. Barnið er hrætt við að deyja og finnur 

fyrir kvíða og varnarháttum fyrstu mánuðina. Það ver sig gegn kvíðanum með klofningi góðs 

og ills, ástar og haturs. Það tengir sig við hið góða en hina við hið illa.
67

 Þannig stafi vanlíðan 

frá vondu brjósti og góð líðan frá hlýju og nærandi brjósti. Barnið yfirfærir slæma reynslu á 

vondu móðurina og óskar henni alls ills. Þannig öðlast barnið og góða móðirin vernd gegn 

því slæma. Þegar barninu líður illa finnur það fyrir auknum ótta, svokölluðum ofsóknarkvíða 

gagnvart vondu móðurinni. Slæm reynsla frá umhverfinu, ómeðvitaðar hugmyndir barnsins 

og frávarp eru orsakavaldar að þessari vanlíðan. Frávarp verður vegna yfirfærslu slæmra 

upplifana barnsins á vondu móðurina, sem verður verri og hættulegri við það.
68

 Að auki talar 

Klein um lægðarstöðu, sem er næsta þroskastig barnsins. Til þess að komast í þá stöðu þarf 

barnið að upplifa góða reynslu, sem er yfirsterkari þeirri slæmu. Það dregur úr 

ofsóknarkvíðanum þegar barnið upplifir góðar tilfinningar í auknum mæli og trú þess á 

góðmennsku annarra og sjálfs síns aukast. Skynjun barnsins verður raunverulegri og það 

upplifir vondu móðirina ekki eins slæma. Því verður árásargirni þess ekki eins ógnvekjandi 

og þörfin fyrir frávarp minnkar. Með auknum þroska losnar barnið við ofsóknarklofninginn 

og það skynjar móðurina sem heilsteypta móður sem er stundum góð og stundum vond og 

tilfinningar til brjóstsins yfirfærast á móðurina.
69

  

     Við þessa nýju upplifun barnsins af móðurinni verður breyting á kvíðanum. Áður var 

barnið hrætt um eigið líf en nú snýst óttinn um að hafa skaðað líf móðurinnar, sem 

barnið er háð að öllu leyti. Einnig finnur barnið fyrir afbrýðisemi, þar sem það áttar sig 

á að það þarf að deila móðurinni með öðrum og við þá uppgötvun að það stjórni ekki 

heiminum lengur fyllist það vanmáttarkennd, sem veldur hjá því dapurleika, hjálparleysi 

og samviskubiti. Með tímanum áttar barnið sig á umhverfinu og tengslum við annað 

fólk og lærir að setja sig í spor annarra og bera umhyggju fyrir öðrum.
70

 Ef barn upplifir 
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mikinn klofning í bernsku er hætta á að það þrói með sér bælingu varðandi samskipti 

við annað fólk og dómgreind þess getur truflast. Kröfur til fólks verða meiri en þær 

væru undir eðlilegum kringumstæðum.
71

 

     Í andstreymi lífsins getur fólk horfið aftur til ofsóknarklofningsstöðunnar og þá eru 

eigin þarfir í forgangi, vantar sanngirni og lífið er fullt af ásökunum í garð annarra. Þetta 

ástand getur varað tímabundið en einnig getur fólk fest í þessari stöðu án tillits til aldurs 

eða vitsmunaþroska. Því er það markmið sálgreiningarmeðferðar Kleins að fólk nái 

aftur að hverfa til lægðarstöðunnar, þar sem lítillæti, öryggi, virðing og samkennd eru 

ráðandi eiginleikar.
72

  

4.1. Myndgreining Klefa VII 

Með hliðsjón af kenningum Kleins má skoða og myndgreina verkið Klefa VII (myndir 

6, 7, 8, 9). Verkið var sýnt á sýningunni Kona/Femme Louise Bourgeois á Listasafni 

Íslands 27. maí til 11. september árið 2011. 

     Bourgeois var komin á níræðisaldur þegar hún gerði klefaverkin. Með þeim bjó hún til 

sinn eigin arkitektúr í stað þess að vera háð safnrýminu um of. Klefarnir eru 

sjálfsævisögulegustu verk hennar og vísa greinilega til bernsku hennar. 

     Bourgeois hefur greint frá að klefaverk hennar fjalli um ótta og í þeim sé að finna margs 

konar sársauka, andlegan, líkamlegan, vitsmunalegan, sálrænan og tilfinningalegan.
73

 

Vissulega má skynja mikinn sársauka í verkinu Klefa VII. Að auki hefur Bourgeois sagt að 

klefaverkin snúist um nautn gluggagægisins og spennuna sem myndast við það að horfa inn í 

klefana og sömuleiðis að láta aðra horfa á sig.
74

 

     Bourgeois gerði Klefa VII árið 1998. Verkið er gert úr málmi, gleri, bronsi, stáli, vefnaði, 

við, vaxi, beini og þráðum. Að stærð er Klefi VII 207 x 221 x 211 cm og er verkið í 

einkaeign.
75

 Klefi VII er samansettur úr hlutum, sem eru allir mjög gamaldags og gefur því 

sterka tilfinningu fyrir löngu liðnum tíma. Hann er uppbyggður úr sjö viðarhurðum, sem 

liggja samsíða og mynda eins konar átthyrning. Í stað áttundu hurðarinnar er op með 

málmþverslá fyrir miðju, sem hindrar inngöngu inn í klefann. Klefinn er opinn að ofan. 
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Hurðarnar eru gamlar og lúnar og eru frá saumaverkstæði.
76

 Sex af hurðunum eru með 

rúðum. Gler rúðanna eru víða brotin en þó eru sum heil. Rúðurnar eru klæddar vírneti að 

innanverðu. Tvær rúðanna eru stórar og fylla næstum upp í hurðirnar en hinar fjórar eru 

minni, um það bil helmingur af hurðunum. 

     Það þarf að hafa fyrir því að kíkja inn í klefann, þar sem opið er það lítið að einungis 

komast einn eða  tveir áhorfendur að í einu og gluggarnir eru ekki allir gegnsæir. Því fær 

áhorfandinn á tilfinningu að hann sé að kíkja á eitthvað, sem er ekki alveg sjálfsagt. Á einni 

rúðunni stendur stórum upphafsstöfum ”PRIVATE“. Reyndar les áhorfandinn spegilmynd 

stafanna utan frá séð og vantar aðeins á stafinn E í orðinu. Í klefanum eru persónulegir munir 

og minningar úr lífi Bourgeois. 

     Þegar litið er inn í klefann sjást hangandi föt, sem fengin eru af háalofti Bourgeois.
77

 Þetta 

eru þrír kjólar, tvö vesti og ein blússa. Fötin eru gömul úr hvítgulnuðu efni. Þau eru mjög 

persónuleg, sem klæðast næst líkamanum, svo sem náttkjólar og undirkjólar. Það eru vönduð 

vinnubrögð á öllum saumaskap og er blússan með bróderingu og miklum ísaumi. Fötin eru 

einnig eins og þau hafi verið stífuð eins og föt voru gjarnan meðhöndluð fyrr á tímum.  

     Það eru  krókar, sem standa út frá hurðunum innanverðum. Þeir eru misjafnir að lögun, 

flestir bogadregnir og slúta niður. Þeir líta út fyrir að vera handsmíðaðir og á þeim hanga þrjú 

gamaldags þykk málmherðatré og tvö bein. Á beinunum og herðatrjánum hanga fötin. Síðar 

eru tvær bláar glerkúlur, sem liggja á málmfestingu út frá einni hurðinni. 

     Inni í klefanum gætir ýmissa annarra hluta. Þegar litið er til hægri handar  

blasir við gamall viðarstóll eða borð, sem stendur við aðra hurðina. Hann er lágur og er 

málaður í ljósum grágrænum lit. Málningin er máð af  að hluta til aðallega á brúnum og 

fótum. Upp við hurðina er lágt stólbak, sem er hærra til vinstri hliðar. Ofan á stólnum er líkan 

af hringstiga úr gráum málmi. Hringstiginn er festur á kringlótta undirstöðu og liggur stiginn 

um súlu sem endar á annrri hæð í kringlóttri plötu með málmgrindverki. Þetta er hluti úr 

líkani af verkinu I Do, I Undo, I Redo, sem sett var upp í Túrbínusalnum í Tate Modern í 

London við opnun safnsins árið 2000.
78

 Á miðri plötunni er málmrúm og í rúminu er 

hvítgulleitur klumpur úr vaxi. Í klumpinn er búið að stinga þremur nálum, sem eru með 

þráðum sem tengist við tvo kjóla til hliðar og í vesti sem hangir á beini fyrir miðju.  
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     Á gólfinu við fjórðu hurðina er könguló úr bronsi. Köngulóin er tákn um móður hennar og 

hana sjálfa. Bourgeois hefur gert risavaxin verk af köngulóm og kallar þau Maman, sem 

þýðir mamma á frönsku. Móðir hennar var iðin og umhyggjusöm eins og könguló. Þessi 

könguló er mjög lítil miðað við aðrar köngulær Bourgeois. 

     Fyrir ofan og til hliðar við köngulóna á miðri sjöttu hurðinni er málmplata og á henni er 

módel steypt úr bronsi af æskuheimili Bourgeois í Choisy-le-Roi.
79

  

     Það kemur upp óhugnanleg tilfinning þegar horft er á Klefa VII. Verkið er litað af 

bernskuminningum Bourgeois. Þegar hugsað er til sálfræðikenninga Melanie Kleins, þá 

virðist Bourgeois vera mjög upptekin af dauðahvötinni og neikvæðum tilfinningum. Það er 

hægt að skynja sálarangist, sorg, hatur og hefnd. Þessar tilfinningar tengjast dauðahvötinni og 

brjótast fram í verkinu. Þegar horft er á umgjörðina, klefann sjálfann þá virðist hann vera 

ævagamall og brothættur. Rúðurnar eru margar hverjar brotnar og eru klæddar vírneti að 

innan. Ef til vill er Bourgeois að vísa til brotinnar sjálfsmyndar með brotnum rúðum. Vírnetið 

minnir á ýmislegt í lífi Bourgeois. Vírnetið lokar klefanum og minnir svolítið á fangselsi og 

einangrun og á myndirnar Femme-Maison eða konuhús, sem hún gerði á fimmta áratugnum. 

Í  myndunum má sjá hvernig konan er föst í húsinu, er einangruð frá umheiminum í 

eiginkonuhlutverkinu. Togstreita milli frama í listum og að sinna eiginkonu- og 

móðurhlutverkinu stangast á í lífi kvenna og hefur án efa verið kvíðastrekkjandi fyrir 

Bourgeois. Því má segja að Bourgeois hafi verið frumkvöðull í því að vekja athygli á stöðu 

kvenna í samfélaginu strax á fimmta áratugnum. 

     Nafnið á verkinu Klefi VII eða Cell VII á ensku getur bæði þýtt fangaklefi eða fruma. 

Þannig gæti Bourgeois verið að vísa annars vegar til einangrunar og innilokunar eða hins 

vegar til lífsins og upphafsins. Þarna stangast á andstæðir pólar lífs og dauða, sem að tengja 

má við  ofsóknarklofningsstöðuna og  margslungin og marghliða mannleg samskipti, sem 

voru Bourgeois hugleikið viðfangsefni.      

     Vírinn og netið sem hann myndar gæti einnig vísað til öryggis og vellíðunnar. Spólur, 

þræðir og vefnaður umvöfðu Bourgeois í barnæsku og sköpuðu með henni vellíðan og 

öryggi. Því má lesa ákveðna tvíræðni í þessu verki eins og fjölda annarra verka hennar.  

     Þegar horft er inn í klefann til hægri handar vekur hringstiginn með málmrúminu 

óhugnanlega tilfinningu. Sem fyrr segir er hringstiginn hluti af líkani af  verkinu I Do, I 

Undo, I Redo, þremur gríðarstórum skúlptúrum, sem Bourgeois sýndi í Túrbínusalnum í Tate 

Modern listasafninu árið 2000. Það má segja að nafnið á verkinu samsvari til kenninga Kleins 
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varðandi ofsóknarklofningsstöðuna og lægðarstöðuna og því hvernig Bourgeois nálgast 

listsköpunina. Hún hefur lýst því hvernig hún ræðst á og skemmir listaverk vegna 

dauðhvatatilfinninga eins og haturs, ótta, sálarangistar og reiði. Síðan líður henni illa vegna 

ofantaldra tilfinninga og lagar því verkið og bætir fyrir eyðileggjandi hugsanir í 

lægðarstöðunni. Þannig vinnur hún með bældar tilfinningar, sem leynast í 

undirmeðvitundinni og léttir á vanlíðaninni við listsköpunina.  

     Þetta verk I Do, I Undo, I Redo eins og mörg verka Bourgeois gengur út á samskipti fólks 

og vildi Bourgeois koma á virkri samræðu milli listaverks og áhorfanda. Hún notaði spegla í 

raunstærð verksins til þess að undirstrika mismunandi sjónarhorn og skoðanir fólks. Reyndar 

vantar speglana í litla módelið í Klefa VII. Samkvæmt kenningum Kleins var mikilvægast 

fyrir barnið að tengjast og ná góðu sambandi við manneskju eða móðurina, sem er þá grunnur 

að góðum samskiptum við fólk í framtíðinni. Í þessu verki undirstrikar Bourgeois mikilvægi 

samskipta í samböndum fólks. 

    Í málmrúminu er vaxklumpur og er þremur nálum með þráðum stungið í hann. Þræðirnir 

mynda þríhyrninga, þar sem þeir tengjast frá vaxklumpinum í fötin. Þríhyrningur, sem 

myndaður var af föður, móður og hjákonunni Sadie. Klumpurinn með nálunum minnir á 

vúdúdúkku. Það er eins og það eigi að særa í burtu þann verknað, sem fór fram í rúminu og 

aflífa gerendurna. Það má reikna með að þarna hafi farið fram ástaratlot föður hennar og 

Sadie.  

     Nálarnar eru reyndar einnig góð tákn. Þær tengjast þeirri atvinnustarfsemi sem fór fram á 

heimili Bourgeois og þeirri viðurkenningu og vellíðan, sem Bourgeois fann fyrir þegar hún 

tók þátt í að laga teppin á verkstæðinu. Móðir Bourgeois vann hörðum höndum að 

atvinnurekstrinum. Hún var iðin og samviskusöm  og líkti Bourgeois henni við könguló. 

Köngulóin drepur aðskotadýr eins og Sadie. Hún hugsar af umhyggju um ungana sína og 

vefur sífellt vef til þess að afla matar og búa til skjól. Reyndar drepa sumar köngulær makann 

að ástaratlotum loknum og má yfirfæra þá athöfn upp á að Bourgeois óskaði einskis heitara 

en að framhjáhaldi föður hennar og Sadie lyki. Því má segja að að köngulóin á gólfinu í Klefa 

VII tákni móður hennar. Hún horfir upp á og veit af framhjáhaldinu en bíður samt þolinmóð.  

     Tvær bláar glerkúlur liggja á málmfestingu ofarlega út frá einni hurðinni. Þær gætu verið 

ímynd fyrir karlmennskuna, þar sem þær minna á eistu og feðraveldið. Kúlurnar geta einnig 

vísað til augna sem fylgjast með því, sem gerist á heimilinu. Augun eru tákn samviskunnar 

og þau eru blá og hefur Bourgeois sagt að litir séu áhrifameiri en tungumál. Að hennar mati 

táknar blái liturinn frið, íhugun og undankomuleið. Að sama skapi hefur hún sagt að svarti 
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liturinn tákni sorg, eftirsjá, samviskubit og afturför.
80

 Módel af æskuheimili hennar í Choisy-

le-Roi er frekar drungalegt í dökkum lit þó ekki alveg svörtum og gefur því tilfinningu fyrir 

sorg og vanlíðan. Bourgeois meðhöndlaði móður sína með sérstökum sogglerjum og geta 

kúlurnar verið endurminningar um þá erfiðu reynslu að horfa upp á móður sína veika og 

hræðsluna við að missa hana vegna veikindanna. 

     Í Klefa VII hanga fimm flíkur, blússa, náttkjólar og nærföt. Að mati Bourgeois vakna upp 

sterkar endurminningar tengdar fötum og lyktinni af þeim. Fötin hanga á gamaldags 

málmherðatrjám og tvö þeirra á beinum. Beinin minna ónotalega á afleiðingar 

heimsstyrjaldarinnar fyrri, þar sem aflimaðir hermenn vöktu með henni hrylling. Einnig 

minna beinin á annarlega lykt, sem barst frá sláturhúsinu gegnt bernskuheimili hennar í 

Aubusson. Náttkjólar og nærfatnaður vísa einnig til svefns og þar með dulvitundarinnar og 

þess sem gerist í rúminu. Sum fötin voru tengd rúminu með þráðum og minna því 

óhugnanlega mikið á framhjáhald föður Bourgeois með Sadie. Fötin eru öll afskaplega vel 

saumuð og minna á það vandaða handbragð, sem fór fram á verkstæðinu og heimilinu og má 

því einnig rekja tilfinningar til eftirsjár gamalla tíma og vellíðunar við að gera við vefnaðinn.  

    Ofsóknarklofningsstaða, samkvæmt kenningum Klein, kemur berlega fram í Klefa VII, þar 

sem andstæðar tilfinningar koma fram, sem voru bældar vegna áfalls. Með því að setja þessar 

tilfinningar fram með listsköpuninni, komast þær upp á yfirborðið til sjálfsvitundarinnar og 

þannig er hægt að vinna með kvíða og andlega vanlíðan og nálgast lægðarstöðuna, sem gefur 

öryggi og raunsannari mynd af veruleikanum. Út á þetta gekk listsköpun Bourgeois, sem hún 

lýsir svo hnitmiðað með orðunum ”art is a guarantee of sanity“, sem hún skrifaði á sængurföt 

í verkinu  Klefa I frá árinu 1991.
81
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5. Samspil sálfræðikenninga, kynferðis og tvíræðis við listsköpunina 

Sálgreiningarkenningar Kleins má yfirfæra á líf og listsköpun Bourgeois. Sálarástand 

hennar má rekja til þeirrar reynslu og upplifunar, sem hún varð fyrir sem barn á 

æskuheimili sínu. Hún fékk tvíræð skilaboð frá umhverfinu. Faðir hennar, sem hún bar 

virðingu fyrir, braut niður sálarlíf hennar með athæfi sínu með því að halda við hjákonu 

innan veggja heimilisins. Það sem verra var að þetta var látið viðgangast af móður 

hennar og tíðarandanum og þar af leiðandi fengu hún og systkini hennar mjög brenglaða 

mynd af  því sem sjálfið og yfirsjálfið segði að væri siðferðilega rétt. Þessi upplifun 

hefur haft í för með sér andlegt álag, sem gat lýst sér í ótta, hatri, reiði, öfund og 

sálarangist. Sem barn var Bourgeois ekki í stöðu til að breyta kringumstæðum. Hún 

þurfti að taka þátt í þessu siðbrenglaða umhverfi og því bældi hún tilfinningarnar í 

dulvitundinni, þar sem þær kraumuðu og ollu henni sálartjóni og vanlíðan. Hún 

vorkenndi móður sinni, sem var svo iðin, dugleg og umhyggjusöm. Samt brást hún 

henni með því að mótmæla ekki ástandinu á heimilinu. Því bærðust tvíræðar tilfinningar 

í brjósti Bourgeois. Hún elskaði og bar virðingu fyrir foreldrum sínum en hataði þau um 

leið. Hún þoldi ekki þetta ástand og því má segja að hún hafi myndað með sér 

ofsóknarklofningsstöðu samkvæmt kenningum Kleins. 

     Einkenni og afleiðingar þessarar ofsóknarklofningsstöðu sjást berlega í listsköpun 

hennar. Í sama verkinu kemur fram ást og hatur, eyðilegging og uppbygging. Tvíræði er 

allsráðandi í verkum hennar. Einnig er spurningin um kynferði mjög áberandi. Það má 

taka sem dæmi fyrir verkið Femme Couteau (marmari,1969, mynd 3). Þetta verk er lítill 

skúlptúr af nakinni konu, sem er liggjandi og virðist vera berskjölduð fyrir umhverfinu 

en hún umbreytist í hníf, sem líkist um leið getnaðarlim. Í þessu verki má lesa 

hugleiðingar um hlutverk kynferðis. Þótt konan virðist berskjölduð fyrir augnaráði 

karlmannsins þá getur hún umbreyst í hníf og virkar þá ógnandi fyrir karlmanninn. 

Þarna má einnig skynja geldingarótta karlmannsins, þar sem hnífur og limur renna í eitt 

í konunni. Gott formskyn Bourgeois kemur vel fram í þessum skúlptúr. Þessi skúlptúr er 

unninn í marmara og er formið einfalt en í því eru samanþjappaðar og tvíræðar 

upplýsingar, sem Bourgeois kemur til skila á magnaðan hátt. Þegar þetta verk er skoðað 

í samhengi við kenningar Kleins má sjá hvernig hún vinnur á bældum tilfinningum 

bernskunnar.  
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     Það sem gerir listaverk Bourgeois svo sérstök er að hún opinberar allt og dregur 

ekkert undan hvort sem listaverkið er óviðeigandi  eða ekki. Hún vill segja sannleikann 

og á ögrandi hátt undirstrikar hún mikilvægi hans. 

     Í verkinu Janus Fleuri (brons, 1968, mynd 4) má greinilega sjá slíka opinberun.   

Verkið hangir í keðju og við blasir form sem líkist kynfærum karla og kvenna. Miðju 

verksins má túlka sem fellingar kvenskapa og til hliðanna hanga getnaðarlimir eða 

brjóst. Þetta verk er mjög kynferðislegt og kitlar einhverjar kenndir innan með manni. 

Ef til vill hrærir það við hvötum dulvitundarinnar og fyrir vikið verður verkið spennandi 

og áhugaverkt. Janus Fleuri vekur upp spurningar um kynferði og tvíræðni. Sama 

verkið gefur til kynna tvö kyn. Úr kvensköpum flæða getnaðarlimir til beggja hliða, sem 

eru samt ekki beinstífir heldur hangandi og vísa því ekki til hinnar sterku hliðar 

karlmannsins eða ofríki feðraveldisins heldur einhvers mýkra og kvenlegra og er eins og 

kynferðið eða kynfærin renni saman, sem undirstrikar að hvorugt kynið er hinu 

rétthærra.  

     Orðið fleur á frönsku þýðir blóm og fleuri blómstrandi og má því einnig skynja í 

verkinu nýtt líf, sem springur út við sameiningu kynjanna. Því brýst lífshvötin og 

kynhvötin einnig sterkt fram í þessu verki. 

     Í Janus Fleuri sem mörgum öðrum verkum má sjá hverning Bourgeois notar 

hlutaviðfangakenningu Kleins. Bourgeois notar hlutaviðföng eða líkamsparta, sem 

renna saman, innhverfast og úthverfast og koma í stað heilstæðra manneskja. Þetta er 

sambærilegt við brjóstið sem ungabarnið yfirfærir á móðurina.  

     Nafnið Janus er sótt í rómverska goðafræði og á myndum er hann táknaður með 

tveimur ásjónum, sem horfa til beggja hliða. Hann er verndari dyra og hliða og alls 

upphafs. Því er nafnið á verkinu viðeigandi, þar sem tvær ásjónur sjá ólíka sýn á 

hlutunum, sem bendir til tvíræðis.
82

 Einnig má yfirfæra hlutverk hans sem verndara 

hliða og dyra yfir á heimilið og því verndara gegn ofbeldi og öllu ósiðsamlegu innan 

veggja heimilisins. Að auki ber nafnið með sér vernd alls upphafs og þar með nýs lífs, 

barns sem þarf að vernda. Því má sjá í nafninu og verkinu Janus Fleuri listsköpun 

Bourgeois í hnotskurn.  
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5.1. Myndgreining verks 20, Konu/Femme 

Út frá sjónarhorni kynferðis má sérstaklega skoða og myndgreina verk 20,  

Kona/Femme (mynd 11). Verkið er lýsandi dæmi um það hvernig Bourgeois tekur fyrir 

á opinskáan hátt þátt kynferðisins í samfélaginu. Verkið var sýnt á sýningunni 

Kona/Femme Louise Bourgeois á Listasafni Íslands 27. maí til 11. september árið 2011. 

     Verkið Kona/Femme, sem Bourgeois gerði árið 2005 er lítill skúlptúr úr bronsi, 

húðaður með silfurnítrati og er eitt af 6 eintökum. Verkið var sýnt með leyfi Hauser & 

Wirth og Cheim & Reid og er 14 x 22.9 x 15.2 cm að stærð.
83

 Þetta er verk af konu, sem 

liggur á bakinu. Hún er höfuð og handalaus og fæturnir eru litlir lærstubbar, sem eru 

útglenntir þannig að kynfærin blasa við, sem eru eins og gat inn á milli fótanna.  

     Staðan á konunni minnir á súrrealískan skúlptúr Alberto Giacomettis Konu með 

afskorinn háls (Woman with her Througt Cut), þar sem konan í líkingu við skordýr 

liggur í þessari sömu stöðu. Hún er reyndar með höfuð og útlimi en eins og nafnið 

bendir til er búið að skera hana á háls. Konan í báðum verkunum er berskjölduð fyrir 

glápi karlmannsins. Konan í verki Giacomettis liggur eins og fórnarlamb, sem búið er 

að skera á háls líklega vegna geldingarótta karlmannsins, því í eðli margra kvenskordýra 

drepa þær karldýrið að loknum kynmökum. Það er hægt að skynja aðrar tilfinningar, 

sem liggja að baki verki Bourgeois. Kynferði konunnar er opinberað á kaldranalegan 

hátt. Öll áherslan er á kynfærin og brjóstin. Höfuðið skiptir ekki máli eða hvað konan 

hugsar um þessa stöðu. Henni er komið fyrir á þennan hátt hvort sem hún vill það eða 

ekki. Hennar hlutverk er að sinna þörfum karlmannsins kynferðislega og geta með 

honum afkvæmi. Þarna kemur fram þankagangur um kynferði og karlaveldi og það 

tvíræði, sem einkennir samskipti kynjanna. Bourgeois skellir fram spurningum um 

kynferði með þessu verki, sem vert er að íhuga. Það má sjá sterka samkennd með stöðu 

konunnar og tilvistarvanda kvenna. Afkáraleg og aumkunarverð staðan minnir á ”abject 

art“, þar sem líkaminn er meðhöndlaður á þann hátt sem hneykslar og það, sem er 

samfélagslega bannað að sýna. Þessi hugmyndafræði var tekin upp hjá femínistum og 

fleirum í þeim tilgangi að deila á það hvernig kvenlíkaminn var sýndur í samfélaginu.
84
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     Þetta virðingarleysi gagnvart konunni eða manneskjunni yfir höfuð minnir á hvernig 

ráðskast var með Bourgeois sem barn. Hennar afstaða skipti ekki máli. Enda var hún 

bara barn af röngu kyni. 

5.2. Myndgreining verks 19, Formklippingar 

Einnig má skoða og myndgreina verk 19 Formklippingu (mynd 10) með kynferði og 

tvíræði í huga. Verk 19 Formklipping, sem var á sýningunni Kona/Femme á Listasafni 

Íslands árið 2011 er skúlptúr úr bronsi, sem er húðaður með silfurnítrati. Verkið gerði 

Bourgeois árið 2005. Það er 37.5 x 10.2 x 20.3 cm að stærð og er eitt af 6 eintökum og 

var sýnt með leyfi Hauser & Wirth og Cheim & Reid.  

     Þetta verk sýnir nakta unglingstúlku, þar sem mótar fyrir litlum brjóstum. Stúlkan situr á 

hælum sér og upp af henni kemur búkur með litlum brjóstum og í stað höfuðs kemur planta 

með mörgum laufum sem líkist tré. Lögun verksins minnir á getnaðarlim, sem stendur beinn 

og stífur upp í loftið, þar sem hann umbreytist úr bol stúlkunnar. 

Metamórfósa, flæði efnis úr einu í annað, kemur fram þar sem stúlkan breytist í 

blómlegt fallustákn. Kynferði og erótík eru oft undirliggjandi þættir í list Bourgeois. Ef 

til vill er hún að vísa til lífshvatarinnar og kynhvatarinnar, sem var Freud svo hugleikin. 

Þarna koma saman í einu verki stúlka, getnaðarlimur og gróður, sem vex upp af 

limnum. Plantan eða tréð vísar til lífsins og lífshvatarinnar og barnsins, sem verður til 

þegar kynin sameinast. Í  þessu verki má því sjá blendnar tilfinningar varðandi kynferði, 

þar sem fallustáknið, tákn karlmennskunnar rís upp úr sakleysislegri unglingsstúlku. 

Ofríki feðraveldisins kemur ekki fram með afgerandi hætti í þessu verki. Ef til vill er 

Bourgeois á síðustu árum ævi sinnar farin að sættast við hlutskipti sitt og vinna betur úr 

sinni sálarangist og hefur nálgast í auknum mæli lægðarstigið hennar Klein, þar sem 

hún er sáttari við sjálfa sig og aðra.  

     Það eru rákir eða strik á yfirborði skúlptúrsins, sem myndar ákveðið mynstur. 

Rákirnar tengjast saman og minna á net, sem gæti verið tenging við bernsku Bourgeois 

við vefnað á vefnaðarverkstæði á bernskuheimili hennar og umhyggjusemi móður 

hennar. Því fylgir þessu mynstri á skúlptúrnum ákveðin öryggistilfinning, þar sem hann 

er umvafin þessu neti. 
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5.3. Tenging munnsadistískrar ímyndunar við The Destruction of the 

Father 

Í grein Mignon Nixons ”Bad Enough Mother“ greinir hún verk Louise Bourgeois,  

The Destruction of the Father, með því að nota sálgreiningarkenningar Melanie Kleins. 

Nixon leggur áherslu á þann þátt kenninga Kleins sem grundvallast á að sálarlífið sé 

byggt upp af ómeðvituðum ímyndunum, sem verða vegna líkamlegrar reynslu og fylgja 

okkur alla tíð.
85

 Klein setur ímyndunina ofar dulvitundinni. Ímyndun, sem kemur vegna 

líkamlegra hvata en ekki dulvitaðra. Viðfangið tengist hlutum í umhverfinu, rennur 

saman við þá eða slítur sig frá þeim, eyðileggur eða eignar sér þá og er drifið áfram af 

líkamlegum hvötum. Til að hlutgera þessa kenningu, þá getur sú athöfn að borða komið 

af stað ímyndunaraflinu.
86

 „Klein fullyrðir að það er í gegnum ungbarnamunnsadisma 

(infantile oral sadism) að viðfangið finni fyrir eyðileggingaráhrifum eigin 

árásarhneigðar“. Þannig myndast huglæg viðhorf í kringum reynslu, sem mynduð er af 

munninum við það að bíta. Nixon greindi verk nokkurra listamanna og þar á meðal verk 

Bourgeois með nálgun af munnsadistískum ímyndunum og athugunum á hvernig 

árásarhneigð kemur þar inn.
87

  

     Í verki Bourgeois The Destruction of the Father (innsetning, 1974, mynd 5) kemur berlega 

fram hvernig neikvæðar tilfinningar ofsóknarklofningsstöðunnar birtast. Bourgeois gerði 

eftirmynd af upplifun sinni við kvöldverðarborðið á æskuheimili sínu. Þar sat öll fjölskyldan 

til borðs og varð að hlusta á og þola það hvernig faðir hennar montaði sig af eigin verðleikum 

og niðurlægði aðra fjöldskyldumeðlimi. Þá sagði Bourgeois ekkert en í reiði sinni greip hún 

brauð, sem hún mótaði með munnvatni og tætti síðan útlimina af ímynduðum föður sínum.
88

 

Aftur í verkinu The Destruction of the Father fær Bourgeois útrás fyrir bældar tilfinningar. 

Verkið samanstendur af sundurtættum líkamspörtum föðurins, sem liggja á 

kvöldverðarborðinu og fjölskyldan situr til borðs og tætir og hámar þá í sig. Við það að 

fjölskyldumeðlimirnir borða föðurinn losna þau við bældar tilfinningar. Ofríki feðraveldisins 

er ekki lengur til staðar. 

     Að sögn Nixons þá er tvöföld munnsadistísk ímyndun til staðar í verkinu, sem verður 

við það að fjölskyldan í fyrsta lagi tætir hann í sig og borðar og í öðru lagi með því að 
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borða hann þaggar hún niður í honum. Í þessari athöfn kemur át í staðinn fyrir tal, sem 

er í anda Kleins. Nixon segir frá löngun Bourgeois sem barns til að tala eða svara fyrir 

sig en sem barn treysti hún sér ekki til þess vegna ofríki  föðurins. Sú löngun er nú flutt 

yfir í aðra löngun munnlegs krafts, sem lýsir sér með því að að bíta og háma þann í sig, 

sem hefur áður kúgað með tali sínu.
89

 

     Bourgeois hefur sagt að löngunin til þess að éta föðurinn og orð hans snerist upp í 

löngunina til þess að skapa höggmyndir á þann hátt að fá útrás fyrir árásarhneigð á 

listhlutnum. Verkið The Destruction of the Father er skýrt dæmi, þar sem listhluturinn 

verður fyrir árásarhneigð og er bitinn, skorinn, innbyrður og eyðilagður.
90

 

5.4. Listfræðileg staða og áhrif hlutaviðfanga sem líkamlegra og 

kynferðislegra hvata 

Listfræðingurinn Rosalind Krauss (f. 1941) hefur vakið athygli á því að frá lokum 

fimmta til níunda áratugar síðustu aldar hafi nánast einungis verið litið á höggmyndir 

Bourgeois sem módernísk abstraktverk.
91

  

     Skýringu á þessu má ef til vill finna í því hversu mikil áhrif tíðarandinn hefur á mat verka. 

Karllæg abstrakt- og síðar naumhyggjuverk voru í hávegum höfð á þessu tímabili. Þetta 

skýrir ef til vill hvers vegna skúlptúrar Bourgeois fengu ekki meiri athygli framan af, þar sem 

þeir voru aðeins tengdir þeirri karllægu list sem þá var ráðandi.
92

  

     Femínískir listfræðingar hafa bent á þá mismunun, sem kvenlistamenn hafi orðið fyrir í 

hinum karllæga heimi og vakið athygli á því að umræða um kvenlistamenn í leiðandi 

listsögufræðibókum hafi ekki átt sér stað fyrir 1970.
93

  

     Líklega hafa verk Bourgeois ekki verið litin nýju ljósi fyrr en femínísk sjónarmið 

komu fram í listum, þar sem áherslan í listsköpun varð persónulegri og einkenndi þau 

mál er varða konur í samfélaginu.
94

 Ljós Bourgeois fór ekki að skína almennilega fyrr 

en á yfirlitssýningu hennar í MoMA árið 1982
95

. Þó má segja að Bourgeois hafi alla tíð 

verið sér á báti í sinni listsköpun. Verkin hennar eru ekki beint femínísk heldur hefur 
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hún náð að skapa sinn sérstæða tilfinningaríka stíl, þar sem unnið var úr áföllum 

fortíðarinnar á meitlaðan og samþjappaðan hátt gagnstætt hugmyndafræði 

módernismans, þar sem engin utanaðkomandi áhrif voru undirliggjandi.
96

      

     Krauss tengir einnig verk Bourgeois við kenningar Melanie Kleins 

 um notkun hlutaviðfanga og telur að gengið hafi verið fram hjá líkamlegum og 

kynferðislegum hvötum, sem verkin vekja, sem hlutaviðföng í samhengi hins hlutlæga 

veruleika. Að mati Krauss er hlutaviðfang eins og brjóst því fulltrúi móður og þörfum 

og löngunum ungabarns er fullnægt með brjóstum, mögum, munnum, endaþarmsopum 

og typpum. Krauss bendir á að undir alræði hvata og ímyndana er líkaminn í verkum 

Bourgeois brotinn niður í hlutaviðföng, sem ýmist tengjast eða renna saman, úthverfast 

eða innhverfast samkvæmt sálgreiningarkenningum Melanie Kleins. Að mati Krauss eru 

hvatir dulvitundarinnar, erótík, kynferði og tvíræðni bullandi í verkunum og einng eru 

tengingar við ættbálkalistir.
97

  

     Að sögn Krauss er hvergi minnst á hlutaviðföng í sögu höggmyndalistarinnar, þrátt 

fyrir að verk Bourgeois vísi í og opinberi brjóst, kynfæri og hluta tengda kynferðinu. 

Einnig bendir hún á að miðlarnir, sem Bourgeois notar, vísi til líkamans eins og til 

dæmis latex, gúmmí, vax, gifs, plast, hampur og trjákvoða og þar sem hún notar 

hefðbundið efni eins og marmara eða brons þá virki það líka líkamlegt og sýni til dæmis 

stífleika vefs sem er bólginn eða glansandi himnur.
98

 

5.5. Vægi neikvæðra tilfinninga í dagbókarskrifum Bourgeois 

Sálgreinandinn Donald W. Winnicott (1896 - 1971) lýsir því að gróflega megi skipta 

fólki í tvær manngerðir. Annars vegar þá, sem er laus við áföll í bernsku og hins vegar 

hina, sem hafa orðið fyrir áföllum í barnæsku og þurfa stöðugt að vinna úr þeim 

upplifunum.
99

 Það má segja að Bourgeois sé í hópi þeirrar síðarnefndu. 

     Listgagnrýnandinn Donald Kuspit (f. 1935) las dagbókarskrif Bourgeois og sagðist hafa 

orðið mjög hissa á því hversu þau væru lituð tilfinningum, sem lýsa innileika og ákefð. 

Neikvæðar tilfinningar væru þar áberandi, sem lýstu árásarhneigð, sektarkennd, eftirsjá, ótta, 
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öfund, ofsareiði, kvíða, móðursýki, særanleika, sjálfsásökunum, hjálparleysi, ofsahræðslu og 

tilfinningum sem yllu henni og öðrum skaða.
100

  

     Sem fyrr segir stemmir þessi lýsing neikvæðra og niðurbrjótandi tilfinninga við 

dauðahvatakenningu Kleins. Þessar tilfinningar brjótast fram vegna bældra bernskuupplifana, 

sem valdið hafa henni áfalli. Bourgeois virðist festast í ofsóknarklofningsstöðunni þegar 

kringumstæðurnar verða yfirþyrmandi. Hún aðskilur því góðar og slæmar tilfinningar og 

verður oft gagntekin af þeim slæmu.  

     Kuspit lýsir því að Bourgeois var meðvituð um þessar eyðileggjandi tilfinningar og árið 

1994 og 1996 gaf hún í skyn að undirmeðvitundin væri grunnurinn að list hennar. Hún vann 

með og skrifaði um  þessar tilfinningar í þeim tilgangi að þær yrðu sættanlegri og ekki eins 

ógnvænlegar. Hún skoðaði sjálfa sig út frá kenningum sálgreiningarinnar og náði þannig 

meiri stjórn á tilfinningunum. Árið 1961 skrifaði Bourgoeis um þunglyndi, sem hún fann 

fyrir daglega og árið 1936 lýsti hún því að hjarta hennar væri þjakað og skrifaði einnig um 

kvöl eða pyntingu árið 1950. Árið 1994 segist hún þjást af eigin árásarhneigð og skjálfi af 

ótta. Hún óttaðist mest ringulreið, að fara úr slæmu í verra ástand. Hún hugsaði um sjálfsvíg 

árið 1994 en valdi einangrun. Á sama tíma skrifaði hún um hræðslu við höfnun og það að 

vera skilin eftir eða gleymd. Tilfinningar eins og hefnd, árásarhneigð, reiði og ringulreið 

gerðu hana ofbeldisfulla og hræddu hana. Þrátt fyrir allar þessar neikvæðu tilfinningar voru 

þær jákvæðu líka til staðar og gáfu henni von og björguðu henni tímabundið frá vægðarlausri 

neikvæðni.
101

 Eftir lestur ummæla Donald Kuspits um dagbókarskrif Bourgeois, verður 

skynjunin sterk fyrir því hversu sannleiksþörfin var gífurlega mikilvæg fyrir Bourgeois. Hún 

krufði hverja tilfinningu til mergjar, svo lægi við sjálfspyntingu. Það er sláandi hvað þessar 

neikvæðu tilfinningar spönnuðu langt tímabil og hversu meðvituð Bourgeois var um þær og 

að hún þyrfti að vinna með þær. 

     Kuspit bendir á að líf Bourgeois hafi ekki einungis verið litað neikvæðum tilfinningum 

heldur upplifði hún líka jákvæðar tilfinningar en í þó mun minna mæli en þær neikvæðu. 

Árið 1989 sagðist hún eiga ást sem væri jafnstór og himinninn. Hún vildi bæta fyrir skaða 

sem hún hafði orsakað. Hún hafði löngun til að gleðja fólk en var um leið hrædd um að geta 

það ekki. Árið 1995 þegar hún var 84 ára sagðist hún vera hamingjusamari en þegar hún var 

18 ára.
102
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     Samkvæmt greinarskrifum Kuspits var sálarlíf og listsköpun Bourgeois samtvinnuð á 

óhugnanlegan hátt af góðum og slæmum tilfinningum. Kuspit telur að skrif Bourgeois hefði 

þann tilgang að hún héldi andlegum sönsum. Þannig kortlagði hún tilfinningarnar til að finna 

út merkingu þeirra og greindi tengslin á milli þeirra.
103

     

     Að mati Bourgeois voru andstæðir pólar mikilvægir til að átta sig á viðfangi út frá 

samanburði þeirra.
104

 Það er einmitt þetta sem list hennar snýst um, andstæða póla og tvíræði, 

sérstaklega þegar kynferði er annars vegar. Þegar brjóst verða að getnaðarlim og öfugt. Þegar 

fallustáknið stendur ekki beinstíft upp í loftið en hangir niður eins og um brjóst væri að ræða. 

Samanber listaverkið Janus Fleuri. Hún leikur sér með karl- og kvenímyndina. Sýnir karlinn 

ef til vill mjúkan eins og í verkinu Janus Fleuri og konuna sem morðvopn í Femme Couteau.  

     Kuspit álítur að leikur Bourgeois með andstæður og notkun andstæðra tilfinninga sé 

viðurkenning hennar á klofningi.
105

 Að mati Kuspits eru skrifin sjálfssálgreinandi aðferð, þar 

sem hún krufði tilfinningarnar niður í smæstu einingar. Út frá sjónarhorni kleinískrar og 

bionískrar (vísað í breska sálgreinandann Wilfred Bion) sálgreiningar virðist Bourgeois hafa 

oft verið í ofsóknarklofningsstöðunni en þegar hún fór í lægðarstöðuna þá sinnti hún 

listsköpuninni. Í þeirri stöðu fann hún fyrir sektarkennd og reiði, sem að rak hana áfram til að 

laga og gera við það sem hún hafði eyðilagt í ofsóknarklofningsstöðunni.
106

 

5.6. Umbreytingastig  (transitional objects) 

Kuspit vitnar í sálgreinandann Donald W. Winnicott varðandi umbreytingastig (transitional 

objects). Winnicott telur að umbreytingastigið hjálpi til við að draga úr aðskilnaðarkvíða. 

Merking þess er mitt á milli ákveðinna upplifanna. Þetta er millistigið milli þumalsins og 

bangsans hjá barninu. Varðandi Bourgeois hefur komið fram að hún var haldin kvíða um að 

hún yrði yfirgefin og óttatilfinningu um að missa sína nánustu. Einnig var hún hrædd um 

sjálfa sig, að hún myndi hreinlega missa vitið.
107

  

     Kuspit telur að orðin sem Bourgeois skrifaði í dagbækurnar og síðan skúlptúrarnir séu 

umbreytingastig, sem hjálpaði Bourgeois til að halda andlegum sönsum. Samkvæmt Kuspit 

einkennast mörg verka Bourgeois af þessu umbreytingastigi, sem tengir til dæmis svefn og 

vöku, konu og karl, brjóst og getnaðarlim. Þessi tjáning varð meira áberandi eftir að 

                                                 
103

 Sama, s. 299 
104

 Sama, s. 297. 
105

 Sama, s. 299. 
106

 Sama, s. 300. 
107

 Sama, s. 300. 



 32 

Bourgeois missti föður sinn og síðar eiginmann sinn. Hún varð þá mun opinskárri í 

listsköpuninni.
108

 Dæmi um þessi verk eru Janus Fleuri og Fillette, sem Bourgeous gerði árið 

1968. Að mati Kuspits er Bourgeois snillingur í að tjá þetta umbreytingastig þannig að í einu 

og sama verkinu er flæði eða metamórfósa úr einu viðfangsefni í annað og um leið einni 

hugsun í aðra.
109

  

     Í verkinu Fillette (mynd 12), sem er greinilega fallusartákn, má sjá annars vegar 

getnaðarlim í fullri reisn, ímynd karlmennskunnar og hins vegar litla saklausa stelpu í kápu 

og með húfu. Orðið fillette á frönsku þýðir lítil stelpa. Hún leikur sér þannig með 

viðfangsefnið, fallusartáknið verður ekki eins ógnvænlegt, það verður mildara og mýkra í 

þessum búningi. Hún  notar fellingar eins og þær væru húðfellingar en um leið má ímynda 

sér fínt klæði í kápu. Í verkum hennar má sjá hvernig hún á snilldarlegan hátt höndlar og 

vinnur úr hugmyndum, sem byggðar eru á ótta  og kvíða, þannig að úr verði meistaraverk.
110

 

     Kuspit gefur í skyn að í dagbókarskrifunum hafi ímyndanir og veruleikinn ofist saman. 

Þannig hafi Bourgeois verið svo tengd móður sinni að hún ímyndaði sér að hún sjálf  kæmi í 

hennar stað. Orðin í dagbókarskrifunum hafi orðið að vef á sama hátt og móðir hennar óf 

vef.
111

 

     Kuspit telur að kvíðinn, sem Bourgeois var svo þjökuð af, hafi kviknað við aðskilnaðinn, 

sem varð við móðurmissinn og stöðugleiki lífs hennar hafi þá raskast. Samt heldur hann fram 

að Bourgeois hafi aldrei skilið við móður sína,  því hún væri til staðar í öllum hennar verkum  

sem umbreytingaímynd (transitional objectifications) hinnar fallísku konu eða móður. Hin 

fallíska kona er gædd getnaðarlimi og því er hún einnig sameiginleg ímynd beggja foreldra 

og hinnar voldugu Magna Mater, sem var mest allra gyðja og frumstæðust. Að mati Kuspits 

eru skúlptúrar Bourgeois óður til hinnar fallísku konu og um leið móður hennar.
112
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6. Niðurstöður 

Líf og list Bourgeois voru mjög samtvinnuð og liggja kynferði og tvíræði þar eins og 

rauður þráður. Það má sjá sterk áhrif súrrealisma í verkum hennar. Þau birtast í ýmsum 

einkennum súrrealismans eins og metamórfósu, óhugnanlegri tilfinningu, orðaleikjum, 

tvíræði og áherslu á kynferði. Hún vann með bælda reynslu bernskunnar og það var 

henni lífsspursmál að afhjúpa og vinnu úr sálarflækjunni, sem leyndist innra með henni. 

Nálgun að list hennar með aðferðum sálgreiningarinnar var því við hæfi og var 

Bourgeois sjálf  kunnug þeim kenningum. Hún notaði til dæmis hlutaviðföng úr 

kenningum Melanie Kleins á mjög sterkan og afgerandi hátt. Þar sem brjóst kom í stað 

móður. Hún tjáði þannig listina með tilfinningum ungabarnsins, sem skynjar aðeins gott 

eða slæmt brjóst en ekki móðurina sem heildstæða persónu. Þannig virtist hún oft vera 

föst í ofsóknarklofningsstöðunni, þar sem tilfinningarnar voru aðskildar í góðar og 

slæmar og var Bourgeois heltekin af slæmum tilfinningum dauðahvatarinnar, sem gátu 

einkennst af eyðileggingarmætti, árásarhneigð, hatri, græðgi, þunglyndi, kvíða og 

öfund. 

     Þegar ólíkar túlkanir ofangreindra fræðimanna á verkum Bourgeois eru bornar saman 

þá kemur í ljós að allir leita þeir til sálgreiningarkenninga Melanie Kleins en leggja 

áherslu á mismunandi þætti kenninganna.  

     Mignon Nixon vekur athygli á ómeðvituðum ímyndunum, sem verða við líkamlega 

athöfn. Hún bendir á að við át föðurins í verkinu The Destruction of the Father fellur 

feðraveldið þegar Bourgeois og aðrir fjölskyldumeðlimir þagga niður í honum um leið 

og þeir fá útrás fyrir bældar tilfinningar. Þannig verða tvöföld munnsadistísk áhrif að 

mati Nixons. Fjölskyldumeðlimirnir háma þann í sig, sem hefur áður kúgað með tali 

sínu. 

     Kynferðislegt hlutverk hlutaviðfanga er Rosalind Krauss hugleikið og bendir hún á 

líkamlegan og kynferðislegan tilgang þeirra í listsköpun Bourgeois. Hún furðar sig á að 

verk hennar hafi ekki verið metin sem hlutaviðföng heldur sem módernísk abstraktverk 

í sögu höggmyndalistarinnar frá síðari hluta fimmta til níunda áratugar síðustu aldar. 

     Donald Kuspit gerir að umtalsefni gífurlegt umfang neikvæðra tilfinninga 

dauðahvatarinnar, sem fyrirfinnast í dagbókarskrifum Bourgeois og tengir þær við 

kenningar Kleins, við ofsóknarklofningsstöðuna og lægðarstöðuna. Einnig vekur hann 
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athygli á sálgreiningarkenningum Donald W. Winnicotts um umbreytingastigið, sem 

leið til að draga úr aðskilnaðarkvíða.  

     Þessar fræðilegu tengingar við listsköpun Bourgeois eru áhugaverðar og var sláandi  

að komast að því hversu líf hennar var mikil barátta við að halda andlegri heilsu og 

hversu mikið vægi listin hafði hvað það varðar. Hún meðhöndlaði sjálfa sig með 

aðferðum sálgreiningarinnar á krefjandi hátt. Þessi árátta að kryfja allt til mergjar skilaði 

henni heilsteyptri hugsun, sem kom glögglega fram í listsköpun hennar. Hún fékk útrás í 

listsköpuninni og vann með allar þessar hugsanir og tilfinningar, sem að hrjáðu hana. Í 

verkum hennar má skynja hversu hnitmiðuð þau eru. Einungis kjarninn er til staðar, 

engar málalengingar eða flúr.  

     Í verkum Bourgeois má finna vísun til hins frumstæða og til hins upphaflega, þess 

sem var áður en kynferðið var ákvarðað. Hún leikur sér að orðum og má túlka enska 

orðið cell, sem hún notar í klefaverkunum, sem frumu, sem aftur er vísun í upphaf 

lífsins með sæðisfrumu og eggfrumu. Að auki má túlka orðið cell sem fangaklefa, sem 

er í mótsögn við lífið og vísar til innilokunar og dauðahvatanna. 

     Einnig eru sterk tengsl við frumstæðar ættbálkalistir, þar sem hún vinnur með 

viðfangið í anda frjósemisgyðja.Verk hennar eru svo margræð. Þau eru mjög persónuleg 

en um leið má lesa í þeim þankagang um heimspekilega hugmyndafræði um tilgang 

lífsins.  
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