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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða ímyndarsköpun kvenna í fjölmiðlum, nánar tiltekið í 

tónlistarmyndböndum. Ég mun einkum líta til þriggja söngkvenna í þessum efnum; Madonna, 

Lady Gaga og Björk. Upp úr 1980 átti sér stað bylting í gerð tónlistarmyndbanda með 

tilkomu og útbreiðslu myndbandstækninnar og tónlistarsjónvarpsstöðva. Það sem við sjáum í 

fjölmiðlum, þar með talið í tónlistarmyndböndum, hefur áhrif á okkur sem einstaklinga. 

Undanfarna tvo áratugi hefur kynlíf og klám orðið sífellt sýnilegra í menningu okkar. Ég mun 

fjalla um klám- og kynlífsvæðingu samfélagsins og samspil þess við ímyndasköpun og 

markaðsetningu söngkvenna. Mörk hins leyfilega og viðtekna eru sífellt að þenjast út þegar 

kemur að notkun tákna og myndmáls í tónlistarmyndöndum sem gjarnan eru sótt í 

klámiðnaðinn. Þetta endurspeglast ekki síst í tónlistarmyndböndum, fjölmiðlum og víðar.  

Tónlistarmyndbönd eru gerð til að skerpa ímyndir tónlistarfólks. Söngkonur í dag eru 

undir miklum þrýstingi að vera unglegar og að sýna sem mest hold. Ímynd hins fullkomna 

kvenlíkama er haldið uppi í fjölmiðlum eða í raun allstaðar þar sem litið er. Þessar þrjár 

söngkonur sem um er rætt fara afar ólíkar leiðir í ímyndasköpun og markaðssetningu sinni, 

þar sem Madonna og Lady Gaga sækja ímynd sína í klám og kynlífsvæðinguna, eins og 

tónlistariðnaðurinn ætlast til, en Björk sækir ímynd sína í nátttúruna, hreinleika og tæknina. 

.  
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1. Inngangur 

 

Að skeyta saman tónlist og mynd (filmu) er form sem hefur verið til allt frá upphafi 

kvikmyndamiðilsins. Upp úr 1980 átti sér stað bylting í gerð svokallaðra tónlistarmyndbanda 

með útbreiðslu myndbandstækninnar (e. video) og tilkomu tónlistarsjónvarpsstöðva eins og 

Music Televison (MTV). Í dag eru tónlistarmyndbönd ómissandi form við dreifingu tónlistar 

en ekki síst til að skapa og miðla ímynd söngvara. Þrátt fyrir að tónlistarmyndbönd séu 

yfirleitt stutt er fjölbreytnin mikil hvað varðar samspil lags og texta (Berland, 2005). Fjöldi 

tónlistarsjónvarpsstöðva og aðgengi að myndböndum á veraldarvefnum hefur stuðlað að 

vinsældum þessa fjölmiðlaforms sem gegnir miðlægu hlutverki við ímyndaframleiðslu 

nútímans.  

Það sem við sjáum í fjölmiðlum og hvernig miðlarnir markaðsetja ímyndir, ekki síst 

innan tónlistariðnaðarins, getur haft áhrif á mótun okkar sem einstaklinga. Ef ákveðin hegðun 

birtist okkur oft í fjölmiðlum er hætt við því að við tileinkum okkur þá hegðun. Við verðum 

ónæm fyrir því sem við sjáum og markaðsöflin leita sífellt nýrra leiða til að fanga athygli 

okkar og selja vörur sínar. Þá auknu tilhneigingu auglýsenda og fjölmiðla að notast við klám 

og erótískt efni við gerð auglýsinga kalla fræðimenn klámvæðingu (e. pornographication) 

fjölmiðlunar. Við sjáum klám í nánast öllum fjölmiðlum, í menningu okkar og í talsmáta 

(Sigrún Þorgeirsdóttir, 2005). Brian Appleyard (2002) telur að neyslusamfélagið sé orðið 

gegnsýrt af erótík og klámi og birtist það ekki síst í tungumálinu. Orðið „fuck“ er til dæmis 

algengt orð í samræðum ekki síst í rifrildum. Orðið „FCUK“ má einnig sjá þrykkt á fatnað 

ætlaðan unglingum (McNair, 2002). Eins og Jean Baudrilliard sagði, klám er svo samgróið 

menningu okkar að það er ekki lengur sýnilegt. Það er út um allt og vekur ekki lengur athygli 

(Bordo, 1993).  

Kynlífs- (e. sexualization) og klámvæðing nútímans hefur vissulega verið í kastljósinu 

bæði í samfélagsumræðu og meðal fræðimanna, ekki síst meðal femínista. Rannsóknir 

mannfræðinga á áhrifum fjölmiðla hafa stuðlað að gagnrýnni hugsun meðal neytenda/borgara 

í garð fjölmiðla. Birtingarmynd kyngerva, kynímynda, ofbeldis og hvernig þessar táknmyndir 

ýta undir staðalímyndir kynjanna og hafa áhrif á hegðun fólks, hefur verið sett á oddinn innan 

fræðanna (Kearney, 2011) og er viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Í ritgerðinni fjalla ég um kvenímyndir í tónlistarmyndböndum og skoða þrjár 

heimsfrægar söngkonur, hina íslensku Björk (Guðmundsdóttur), poppdrottninguna Madonnu 

og ráðgátuna Lady Gaga. Þessar þrjár söngkonur eru allar ólíkar og markaðsetja kynímyndir 
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sínar á ólíkan hátt. Lady Gaga og Madonna líkjast hvor annarri að því leyti að þær nálgast 

ímyndir sínar út frá kyngervi sínu. Ímynd Madonnu er kynferðisleg kynlífsgyðja. Hún var 

sögð fyrsti ameríski femínistinn, þar sem hún var mikilvæg fyrir baráttu kvenna. Hún hvatti 

konur til þess að vera ákveðnar og bera ábyrgð á sínu eigin kyngervi (Paglia, 1990). Lady 

Gaga kemur fram með síbreytilegt útlit, fatnaði og mætti því líkja henni við kamelljón. 

Greinilega er hún að koma með einhver skilaboð, en á sama tíma nær hún að halda fólki 

forvitnu með því að leyfa fólki að túlka sig. Fyrir suma er Lady Gaga ein stór ráðgáta. Sumir 

halda því fram að hún sé valdalaust peð innan tónlistariðnaðarins, einhverskonar 

strengjabrúða í valdi háttsettrar klíku (e. illumanati) í Bandaríkjunum sem er talin stjórna 

henni (VC, 2010). Ég, hinsvegar, tel hana vera gjörninga-söngkonu, þar sem hún notfærir sér 

aðstæður til að gagnrýna fáránleika tónlistariðnaðarins, ekki síst hlutgervingu á konum og 

klámvæðinguna. Líkt og Silvía Nótt gerði er hún tók þátt í söngvakeppni Evrópskra 

sjónvarpsstöðva (Anna María Tómasdóttir, 2011). 

Björk sker sig úr að því leyti að hún mótar ímynd sína út frá náttúrunni eða sem 

náttúrubarn. Það er meðvituð einlægni hennar að halda í sína barnslegu ímynd og þar nýtir 

hún sér hugmyndir fólks um að Ísland sé villt náttúruland, land hreinnar náttúru, frumkrafta 

og upprunaleika (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001). Björk er skilgreind sem teknósólólistakona, 

sem lætur hlutina gerast. Hún er frumkvöðull að sínum frama, hún birtist í fjölmiðlum sem 

sjálfstæð listakona og er inni í öllum hlutum, allt frá því að semja söngtexta í það að hanna 

tónlistarsvið og tónlistarmyndbönd (Dibben, 2008).  

Samvera mín síðastliðið sumar með ungu fólki sem hlustaði mikið á popptónlist gerði 

mig forvitna um þessar stjörnur popptónlistarinnar sem hljómaði í eyrum mínum og þá 

sérstaklega söngkonuna Lady Gaga. Það voru ekki síst tónlistarmyndbönd söngkonunnar sem 

þóttu í senn hneykslandi og áhugaverð. Hneykslandi fyrir það að vera klámfengin og hugsaði 

ég með mér að dóttir mín fengi „aldrei“ að líta þau augum. Áhugaverð fyrir þær sakir að hér 

var ég komin með fjölmiðlaefni sem kallaði á nánari greiningu kynímyndar, kynlífs- og 

klámvæðingar í nútímanum.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar ræði ég um það hvernig kvenímyndir birtast í 

tónlistarmyndböndum og viðteknar leiðir söngkvenna í ímyndarsköpun. Þar sem líkami, 

hreyfingar og útlit er í fyrirrúmi. Ég fjalla um kenningar fræðikvenna sem hafa bent á að 

tónlistarmyndbönd sækja í auknum mæli, ímyndir og tákn í klámmyndaheiminn. Ég ræði um 

klámvæðingu nútímans í fjölmiðlum, hvernig samfélagið er gegnsýrt af henni bæði hvað 

varðar talsmáta og hegðun fólks. Einnig fjalla ég um klámtísku (e. porno chic) sem er hugtak 

sem fræðimaðurinn Brian NcMair (2002) varpar fram í tengslum við kynímyndir og 
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fjölmiðla. Ég ramma umræðuna inn í kynjakerfi samfélagsins og nýti mér kenningar 

femínista um feðraveldið. Þar næst fjalla ég um tónlistariðnaðinn og ríkjandi stefnu og 

sjónarmið. Meredith Levander (2008) segir að tónlistariðnaðurinn sé enn karllægur og hafi 

lítið breytst síðan Madonna varð fræg. Í kaflanum fjalla ég um Madonnu, Lady Gaga og 

Björk og lýsi frama þeirra og áhrifum þeirra í sköpun ímynda sinna og þær leiðir sem þær 

hafa valið sér. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar ræði ég gerð tónlistarmyndbanda og áhrif þeirra. Ég fjalla 

um tákn og ímyndir söngkvennanna þriggja og hvernig listamenn notast við tákn til að túlka 

ímynd sína. Ég skoða ímyndir Madonnu og Lady Gaga annars vegar og ólíka ímynd Bjarkar 

hins vegar og ber þær saman. Einng fjalla ég um gerendahæfni söngkvennanna og hvernig 

þær markaðsetja kynímyndir sínar. Þar næst greini ég tónlistarmyndband Lady Gaga „Bad 

Romance“ sem var vinsælt 2010 og fjalla um þau fjölmörgu gervi sem Lady Gaga hefur verið 

í við hinu ýmsu tækifæri. Líkt og sjónrænir mannfræðingar legg ég áherslu á að nýta mér 

myndefni til að miðla umræðu hér á eftir. Myndefni á borð við ljósmyndir og 

kvikmyndaupptökur, gefa innsýn í tákn, útlit og tískuupplifanir (Bird, 2007).  
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2. Klámvæðing 

 

Fræðimenn hafa lengi vel skoðað áhrif ímynda sem birtast í fjölmiðlum. Einn af 

brautryðjendunum, Betty Frieden, birti áhugaverðar niðurstöður rannsóknar sinnar um 

samspil fjölmiðla, kynímynda og stjórnvaldsaðgerða í The Feminine Mistique sem kom út 

árið 1963. Í rannsókninni var skoðað hvernig konur voru sýndar fyrir seinni heimstyrjöldina 

þegar atvinnulífið þarfnaðist fleira starfsfólks, þá breyttist áhersla fjölmiðla og ný ímynd varð 

til sem kalla má framagjörnu konuna. Eftir seinni heimstyrjöldina, þegar karlarnir þurftu að 

fara aftur á vinnumarkaðinn sköpuðu fjölmiðlar nýja ímynd, húsmóðurina með því að leggja 

áherslu á heimavinnandi húsmóðurina.  

Femínistar hafa lengi barist fyrir bættum kjörum kvenna í heiminum. Femínistar koma 

úr öllum stéttum samfélagsins og einskorðast ekki bara við konur. Femínistarnir skoða 

hvernig valdatengslin eru í samfélögum. Margs konar femínistar eru til og mismunandi 

stefnur innan femínistans. Róttækir femínistar gera ráð fyrir að samfélagið sé mótað af 

feðraveldi, það er hvernig einsleitur hópur hafi yfirráð yfir öðrum. Í stuttu máli má útskýra 

feðraveldi þannig að hópur karlmanna viðhaldi yfirráði sínu með því að ráða frekar karlmenn 

í stöður en konur. Þannig viðhalda þeir ójafnri valdadreifingu í samfélaginu, sem sé 

kerfisbundin og liggi djúpt í öllum stofnunum samfélagsins (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Þorgerður Einarsdóttir (2006) segir að kynjakerfið, eins og hún kallar feðraveldið, sé á sex 

meginsviðum; atvinnulíf, fjölskylda/heimili, ríkisvald, ofbeldi, kynverund og menning. 

Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika gegnsýra menningu okkar og samfélag. Karla- og 

kvenhlutverk hvíla á valdatengslum þar sem hið karllæga er yfirskipað hinu kvenlæga. Nóg er 

að nefna að það telst betra að vera strákastelpa en stelpustrákur. Kynjaímyndum er viðhaldið í 

valdatengslum og smjúga inn gegnum tungumál okkar og orðræðu. Áður fyrr voru 

táknmyndir kvenímynda tengdar við móðurhlutverkið, en fyrirvinna var táknmynd 

karlmennskunnar. Í dag er táknmynd nútíma konunnar aftur á móti kynferðisleg aðlaðandi og 

aðgengileg kona (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

Eins og Liesbet van Zoonen (2011) bendir á gegnir klámmyndaiðnaðurinn mikilvægu 

hlutverki í þessu samhengi. Hún heldur því fram að ástæða þess að karlar fyrirlíti konur megi 

rekja til klámiðnaðarins. Að klámiðnaðurinn sé eins og hringrás, ef klámiðnaðurinn væri ekki 

til staðar þá væri ekki kvenfyrirlitning karla og ójöfnuður. Hún bendir á að róttækir femínistar 

hafi skoðað hversu mikil áhrif ríkjandi staða karla innan fjölmiðla hefði á konur og ímynd 

þeirra í fjölmiðlum. Þeir komust að því að það væri mjög mismunandi hvernig konur birtast í 
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fjölmiðlum. Fjölmiðlar sýni staðlaðar kynímyndir þar sem annað kynið er sýnt sterkara og 

hefur það áhrif á sjálfsmynd kvenna. Þá segir hún að flestir fjölmiðlar séu í eigu karlmanna 

og vinni þar af leiðandi í hag feðraveldisins (Zoonen, 2011). Diane Railton og Paul Watson 

(2011) segja að tónlistariðnaðurinn sé eins og pýramídi þar sem tónlistarformum er raðað upp 

í stigveldi, þannig að sum form eru hærra metin en önnur form. Til dæmis er rokktónlist 

hærra metin en popptónlist. Fleiri karlkyns söngvarar eru í rokktónlistinni en konur eru fleiri í 

popptónlistinni. Í rokkinu semja yfirleitt karlar lögin sín yfirleitt sjálfir, en í poppinu er talið 

ólíklegra að konurnar semji sjálfar sín lög, þar af leiðandi verða þær minna metnar. Robert 

Walser (2011) talar um að feðraveldi sé ekki eingöngu í popptónlistinni heldur sé það líka í 

rokktónlistinni. Þar sem hugmyndir karlmennskunnar séu staðlaðar innan rokksins, sem leiðir 

til slæmra ímynda fyrir bæði kynin og takmarki þar með frelsi nýs tónlistarfólks í þessari 

atvinnugrein.  

Hið karllæga sjónarhorn (e. male gaze) í kvikmyndum og í tónlistarmyndböndum 

hefur mikið verið skoðað. Það á við þegar myndavélunum er beint að ákveðnum 

líkamspörtum kvenna og líkami þeirra bútaður niður í ákveðin svæði. Með þessu er gert ráð 

fyrir að ef söngkonur sýni meiri nekt, brjóst og rass sé það eftirsóknaverðara fyrir karlmenn 

og þar af leiðandi horfi þeir frekar á sjónvarpsefnið. Ann A. Kaplan (1987) bjó til þrjár 

skilgreiningar á því hvernig konur birtast í fjölmiðlum: 1) sem kynlausa móðirin eða 

umhyggjusama konan, 2) kona með yfirnáttúrulegan kraft eða eitthvað dýrslegt fyrirbæri, 3) 

kona sem er niðurlægð með augngotum karlmanna og líkami hennar er hlutgerður fyrir 

kynferðislöngun karlmanna. Hugtakið hlutgerving (e. objectification) vísar til þess að konur 

séu bútaðar niður í hluta og mennskir eiginleikar þeirra séu fjarlægðir. Með kynferðislegri 

hlutgervingu (e. sexual objectification) er átt við að manneskjan sé kynferðislegt viðfang. 

Konum er breytt í hluti fyrir aðra til að neyta og nota í kynferðislegum tilgangi í stað þess að 

litið sé á þær sem manneskjur með getu til sjálfstæðra athafna og ákvarðanatöku (Katrín 

Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011). 

Fræðimenn hafa skoðað hversu stór hluti klámvæðing og kynlífsvæðing eru af 

menningu okkar. Klámvæðing er skilgreind sem ögrun táknímynda og tilvísanir í klám í 

okkar daglega lífi þannig að mörkum hins „eðlilega“ og leyfilega er stöðugt ögrað og þau 

víkkuð út (Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011: 85). Andstaða gegn 

klámi og klámvæðingu byggist ekki á andstöðu við nekt og kynlíf heldur þá mynd af 

kynverund kvenna og karla sem dregin er upp sem gjarnan byggist á ofbeldi, hlutgervingu og 

valdatengslum (Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011; Russel, 2000). 

Attwood (2002) segir að mörkin milli kláms og lista annars vegar og kláms og dægurmiðla 
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hins vegar séu mjög óljós. Klám sé orðið stór hluti af sjónvarpsefni og efni annarra fjölmiðla 

eins og netsins og einnig í almennu tali fólks. Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir (2011) telja að það sé búið að gera klám eðlislægt í samfélaginu og birtist það 

meðal annars í aukinni eftirspurn og framboði á klámi, auk þess sem klámið er orðið 

aðgengilegra en áður. Einnig sýna fjölmiðlar klámi mun meiri áhuga en áður ásamt því að 

fjalla um það á jákvæðari hátt en áður tíðkaðist. Söngkonur sem birtast í fjölmiðlum leiki þá 

oft hlutverk sem líkist atriðum úr klámmyndum, en þau séu færð yfir í hverdagsleikann 

þannig að ekki er þá lengur um eiginlegt klám að ræða. Þannig sjást áhrif klámsins í 

tónlistarmyndböndum, í auglýsingum, sjónvarpsþáttum og í tískuþáttum. Þar sem æ 

algengara er að sjá táknmyndir og orðfæri úr klámi notað til dæmis í fatnað, líkamsstellingar 

og hreyfingar. Konur í tónlistarmyndböndum birtast oft í undirfötum eða latex fatnaði. 

Dansatriðin séu þá gjarnan fengin að láni frá klámmyndum eða nektarstöðum (Levander, 

2008). Kynlífsvæðingin er partur af klámvæðingunni og endurspeglast hvað best í hvernig 

auglýsingar nota nekt til að selja vörur. Dæmi um auglýsingu er þegar veiðiauglýsing birtist í 

Fréttablaðinu og sýnir hún konu að veiða út í á, eingöngu klædda í hvítt bikiní (Fréttablaðið, 

2011). Fatafyrirtæki gera það sama og selji boli með „Playboy“ kanínum fyrir ungar stúlkur 

og G-streng nærbuxur fyrir níu ára stelpur (McNair, 2008). Kynlífsvæðingin kemur einnig 

fram þegar skoðað er hvernig konur horfa inn í myndavélina með kynþokkafullu augnagoti, 

þetta á við í tónlistarmyndböndunum með Lady Gaga Bad Romance (2009) og Madonnu 

Express Yourself (1989). Þar ganga þær, dansa eða skríða í átt að karlmönnum. Þá er mikill 

munur á því hvernig kynin eru sýnd í tónlistarmyndböndum þar sem strákar eru klæddir í 

buxur og skyrtu, jafnvel í úlpur á meðan söngkonur eru á nærfötum einu fata
1
 (Railton og 

Watson, 2011).  

Áhrif kynlífsvæðingarinnar eru ekki eingöngu neikvæð. Jákvæð áhrif hennar er aukin 

umræða um kynlíf. Samkvæmt Katrínu Önnu Guðmundsdóttir og Þorgerði Einarsdóttir 

(2011) má í kjölfar kynlífsvæðingarinnar greina aukna umræðu um kynlíf og aukna 

kynfræðslu, kröfu um kynfrelsi og viðurkenningu á mismunandi kynhneigðum, ásamt 

tilheyrandi réttarbótum. Neikvæðu þættirnir eru þó fleiri og sem dæmi má nefna 

klámvæðinguna, kynlífsvæðingu manneskjunnar, umburðarlyndari viðhorf gagnvart hvers 

konar misnotkun sem birtast meðal annars í grófu, ofbeldisfullu klámi og að kynlífi er breytt í 

neysluvöru. Sheila Whiteley (2004) segir að ímynd kvenna sem kynverund byggist á ofbeldi, 

hlutgervingu og valdatengslum. Klámvæðingin sé afleiðing valdatengsla sem rekja má beint 

                                                 
1
 Til dæmis í tónlistarmyndandi með strákahljómsveitinni Take That með laginu Patience (2006) þá voru þeir 

allir klæddir í jakkaföt. 
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til feðraveldisins. Rosalind Gill (2011) heldur því fram að áður fyrr hafi konur birst í 

fjölmiðlum sem undirgefnar, óvirkar og viðfang hins karllæga augnarráðs. Hún segir 

ennfremur að í dag virki kynlífsvæðingin allt öðruvísi. Konur séu ekki beinlínis hlutgerðar 

heldur birtist þær sem iðnar, nautnafullar og kynferðislega virkar og velji sjálfar að staðsetja 

sig þannig. Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2011) kalla þetta 

fyrirbæri sjálfhlutgervingu sem vísar til ferlis sem leiðir til þess að „stúlkur læra að hugsa um 

og koma fram við líkama sinn sem viðfang langana annarra“(bls. 85). Að líkaminn þeirra sé 

til fyrir aðra en ekki fyrir þær sjálfar. Með öðrum orðum stúlkur læra að tileinka sér hið 

karllæga sjónahorn með því að sjálfhlutgera sjálfar sig. Samkvæmt Gill (2008) hafa 

markaðsfræðingar auglýsinga og fjölmiðla verið gagnrýnd fyrir að nota kynlíf sem „sölutrix“ 

og verið ásakaðir fyrir að þagga niður í löngunum kvenna með því að sýna konur í 

auglýsingum sem hlut fyrir neyslu og nautn karlmanna.  

Hin franska Simone De Beauvoir sagði eitt sinn að „konur fæðast ekki konur, þær 

verða konur“ í samfélagri mótun (Kearney, 2011). Femínistar hafa barist fyrir því að brjóta 

niður staðalímyndir í samfélaginu. Með staðalímyndum þrífst sú hugmyndafræði að karl og 

kona eru í eðli sínu ólík. Þessi hugmyndafræði kallast eðlishyggja (e. essentialism). Með 

henni er átt við að kona og karl eru í eðli sínu ólík og að það birtist í tungumáli og félagslegri 

hegðun. Þegar viðhorfið er það að fólk hafi ákveðið eðli má skipta fólki niður í flokka eftir 

því. Eðli er óbreytanlegt og ef eðli breytist er manneskjan ekki lengur sú sem hún var. Litið er 

svo á sem að konur hafi sérstakt kveneðli á meðan karlar búi yfir sérstöku  karleðli. Kathleen 

E. Denny (2011) fjallar í grein sinni um stráka skátahóp og stelpu skátahóp: stelpur birtast 

frekar sem umhyggjusamar, undirgefnar og miklar tilfinningaverur, en aftur á móti voru 

strákar ákveðnir, iðnir og stanslaust á hreyfingu. Ariel Levy (2005) er sammála Denny en 

bætir við að strákar eru sýndir sem árásarhneigðir, ákveðnir, sterkir og sem rándýr og hafa 

meiri kynþörf en konur sem eru blíðar og ástríðufullar. Það sem þykir karlmannlegt er hærra 

metið en það sem þykir kvenlegt. Sandra L. Bartky (1998) segir að staðalímyndum sé haldið 

á lofti af mörgum stofnunum og einnig samfélaginu sjálfu. Erfitt sé að bæla þessar 

staðalímyndir niður þar sem fjölmiðlar haldi þeim uppi með auglýsingum og 

tónlistarmyndböndum svo eitthvað sé nefnt. Þannig búi fjölmiðlar til yfirborðskenndar 

hugmyndir fólks um sjálft sig, og hvernig það eigi að líta út. 

Þótt foreldrar reyni að ala börn sín upp í óhefðbundnum kynhlutverkum, reynist það 

þrautinni þyngri því fjölmiðlar hafa gífurlegan áhrifamátt á ungt fólk. Í auglýsingum eru 

konur birtar undirgefnari en karlar, með því að vera myndaðar í fáránlegum og 

óraunverulegum stellingum, aftur á móti karlmenn ákveðnir á myndum og horfa oft beint í 
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myndavélina sem konur geri ekki (Killbourne, 2006). Einnig eru karlmenn sýndir meira 

ágengari á konur oft í erótískum tilgangi. En hvernig er þessu farið í tónlistarmyndböndum? Í 

næsta kafla verður fjallað um form tónlistarmyndbanda og tegund þeirra.  

 

  



15 

 

3. Gerð tónlistarmyndbanda og áhrif þeirra 

 

Tónlistarmyndbönd eru hönnuð til að koma söngvurum á framfæri, og er lagið notað sem 

innblástur til að hanna og skerpa ímyndir tónlistarfólks og gefa tónlistinni sjónrænan heim. 

Tónlistarmyndbönd er ætlað að selja lagið og góð tónlistarmyndbönd eiga að auka plötusölu 

(Railton og Watson, 2011). Um leið og tónlistarsjónvarpstöðvar til dæmis MTV og VH-1 

byrjuðu að spila eingöngu tónlistarmyndbönd hafði það strax áhrif á plötusölu (Berland, 

2005). Fyrst voru tónlistarmyndböndin gagnrýnd fyrir að auglýsa söngvarana of mikið. 

Þessar raddir komu aðallega frá þeim sem höfðu áhyggjur af útvarpinu. Útvarpsmenn voru 

hræddir við að missa hlustendur sína (Berland, 2005). Tónlistarsjónvarpsstöðvar höfðu meiri 

áhrif á plötusölu en útvarpið, sum laganna sem voru vinsæl á MTV fengu jafnvel ekki spilun í 

útvarpinu. Simon Flirth (2004) segir að árið 1983 hafi MTV látið gera rannsókn á plötusölu 

og niðurstaðan var sú að MTV hafði áhrif á 63% af plötusölu. Það má því segja að 

tónlistarsjónvarpsstöðvar hafi meiri áhrif á það hvaða plötur fólk ákveður að kaupa. Í dag 

hefur veraldarvefurinn tekið við af  tónlistarsjónvarpstöðvunum, á netinu má finna 

heimasíður, til að mynda YouTube.com sem er orðinn gríðarstór og gerir fólki kleift að 

nálgast ókeypis efni (Andsager og Roe, 2003). Einnig er MySpace.com þar sem söngvarar 

geta sett inn lögin sín svo fólk geti hlustað og þannig komið sjálfum sér á framfæri (sjá 

http://www.youtube.com/; http://www.myspace.com/).  

Þeir sem hanna tónlistarmyndböndin koma úr ólíkum starfstéttum til dæmis úr 

kvikmyndagerð, auglýsingagerð og klámmyndaiðnaðnum (Reiss, 2000). Í ljósi þess má 

jafnvel tala um tónlistarmyndbönd sem ákveðinn iðnað þar sem ólíkar starfstéttir koma að. 

Sum tónlistarmyndbönd eru svo fagmannlega unnin að hægt er að kalla þau ör-bíómyndir. 

Önnur tónlistarmyndbönd líkjast frekar léttum klámmyndum, enda koma margir höfundar 

þeirra úr klámiðnaðinum. Það eru engar reglur til um það hvernig tónlistarmyndbönd eiga að 

vera. Þannig að þeir sem hanna tónlistarmyndböndin í dag reyna að gera þau að sjónrænni 

reynslu og upplifun, svo þau fangi athygli áhorfandans (Reiss, 2000). Tónlistarmyndbönd 

hafa einungis nokkrar mínútur til þess að fanga athygli áhorfandans og það vita 

framleiðendur og hönnuðir tónlistarmyndbandanna. Þar af leiðandi þurfa framleiðendur að 

finna áhrifaríkar leiðir til fanga  athygli áhorfandans (Kaplan, 1987). Tónlistarmyndbönd sem 

eru kynferðisleg eru líklegri til að fanga athygli, og hugmyndin er sú að kynlíf selji. Þar af 

leiðandi hefur þróun tónlistarmyndbanda verið á þá leið að þau verða alltaf sífellt klámfengari 

(Andsager og Roe, 2003). Fræðimennirnir Andsager og Roe (2003) hafa umorðað hugtak 
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Darwins „survivor of the fittest“ eða hæfustu lifi af og kalla þeta fyrirbæri „Survival of the 

Sexiest“ eða  kynþokkafyllstu lifi af. 

Tónlistarmyndbönd geta verið mjög metnaðarfull og eftirtektarverð, og skarast í 

auknum mæli við viðurkennd sjón-lista-form eins og stuttmyndir og listræn 

tilraunamyndbönd. Tónlistarmyndbönd verða eiginlega þriðja hliðin á tónlist og texta 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2001: 402). Að mati Christian Metz (2003) byggja tónlistarmyndbönd 

líkt og kvikmyndir á heildrænni skynjun og fela í sér marglaga miðlun myndar og hljóðs. 

Metz segir að tónlistarmyndbönd séu frábrugðin kvikmyndum, því þau nái að þrengja 

skynjunarsviðið meira en kvikmyndin gerir. Tónlistarmyndbönd eru klippt oftar og hraðar en 

kvikmyndir. Þannig að hver klipping myndar sjálfstæða mynd eða örsögu, síðan eru 

klippurnar settar saman og verða þannig að söguþræði tónlistarmyndbandsins. Þar sem 

tónlistarmyndbönd eru með hröðum klippingum krefjast þau mikillar athygli. Hugrænar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að augun geti ekki séð allt sem fer fram í hröðum klippingum 

tónlistarmyndbanda, en tákn og skilaboð geta skilað sér inn í heila okkar. Vegna þess að 

tónlistarmyndbönd skortir almennt staði, nöfn, og tíma, flakka þau fram og til baka úr fortíð í 

nútíð. Það getur leitt af sér að áhorfandinn eigi í erfiðleikum með að greina atburðarrásina 

(Vernallis, 2004).  

Sjónarhorn tónlistarmyndbandsins skiptir miklu máli. Algengt er að notast sé við 

tvennskonar sjónsvið, lágt eða hátt sjónahorn. Lágt sjónahorn er notað meira í 

umfangsmiklum atriðum og býður áhorfandanum meira samband milli sín, listamannsins og 

sviðsins. Þegar talað eru um lágt sjónarhorn í tónlistarmyndböndum er myndarvélunum beint 

að andliti söngvarans, oft með því að söngvarinn horfir beint í myndavélina. Þannig myndast 

samband milli áhorfandans og söngvarans, og áhorfandinn skynjar tilfinningar lagsins enn 

betur. Hátt sjónarhorn gefur hins vegar áhorfandanum tilfinningu um vald og hreyfanleika. 

Síðan eru þessum skotum blandað saman, þá leitar áhorfandinn eftir merkjum um tímarúm í 

tónlistinni. Einnig verður hátt sjónarhorn til þess að áhorfandinn velti tónlistinni frekar fyrir 

sig og reynir jafnvel að túlka myndbandið (Vernallis, 2004).  

Tegundir tónlistarmyndbanda eru margvíslegar og má aðgreina þau eftir hversu flókið 

framleiðslustig þeirra og þema er. Tónlistarmyndbönd eru allt frá því að vera mjög sérstök 

(óháð öðrum fyrirmyndum), með áherslu á liti og hreyfingu, og svo einfaldari form sem eru 

ekki að lýsa neinni frásögn. Frásagnarformið skiptir mestu máli, ef myndræn saga er of 

ríkjandi og söngvarinn sést ekki í tónlistarmyndbandinu er hætta á því að lagið fari framhjá 

áhorfandanum og tónlistarmyndbandið líkist frekar kvikmynd en tónlistarmyndbandi 

(Vernallis, 2004). Flest tónlistarmyndböndin byggjast ekki upp á frásögn (e. nonnarrative) 
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heldur eru þau tilraun til að brjóta upp línulegt form miðilsins og framvindu tímarásanna. 

Algengara er að frásagnarform tónlistarmyndbanda fylgi byggingu lagsins sem birtir 

kaflaskipti eða þætti, með því að flakka milli tíma (Vernallis, 2004). Tónlistarmyndbönd sem 

sýna söguþráð verða að staðsetja sig í fortíðinni og forðast of langar senur því það dregur 

athygli frá laginu og þar af leiðandi úr sölu. Dæmi um frægt tónlistarmyndband þar sem 

atriðum er flétt saman er tónlistarmyndbandið með Madonnu við lagið Bad Girl (1993). 

Tónlistarmyndbandið fær lánaðan söguþráð úr kvikmyndinni Looking For Mr Goodbar sem 

kom út árið 1977. Í tónlistarmyndbandinu fer Madonna heim með ótal mönnum og er síðan 

drepin af einum þeirra. Textinn við Bad Girl lýsir því strax hvernig tónlistarmyndbandið 

endar þar sem söngkonan fer á milli sýningaratriða; Madonna klæðist svörtum kjól, fer inn í 

efnalaug, lítur á pokann sem hún endar síðan í. Kötturinn hennar þekkir hana ekki, sem gefur 

í skyn að hún er þegar orðin að draugi eða að það fylgi henni ógæfa, síðan gengur hún 

gegnum dyr sem líta út fyrir að vera inngangur að undirheimum (Vernallis, 2004). Lagið Like 

a Prayer (1998) er blanda af morðingjamynd í heimildardrama stíl (e. docudrama) og 

söguþráðurinn líkist frekar leikriti, sem er ekki algengt í tónlistarmyndböndum. Í byrjun 

hleypur Madonna yfir hæð framhjá eldkrossum. Undirspilið er gítarsóló sem er bæði hrátt og 

örvæntingarfullt. Gegnum allt tónlistarmyndbandið ráfar Madonna inn og út úr kirkjunni sem 

myndbandið var tekið í. Horfir á en tekur ekki þátt, hún klæðist náttkjól sem gefur í skyn að 

hún gengur í svefni (Vernallis, 2004).  

Leikarar í kvikmyndum eiga ekki að horfa beint inn í myndavélina. Í 

tónlistarmyndböndum aftur á móti er frekar ætlast til þess að þeir geri það til að mynda 

áðurnefnd tengsl milli áhorfandans og söngvarans. Í laginu Lika A Prayer gerist það í miðju 

lagsins að Madonna horfir beint í myndavélina. Hún gerir það þegar mesti krafturinn og 

tilfinningin eru í laginu. Þegar hún horfir í myndavélina finnur áhorfandinn betur kraftinn í 

laginu, þetta þykir gera tónlistarmyndbandið betra og eykur löngun til að spila það aftur og 

aftur. Samspil augnaráðsins, viðlagsins og dansins tengir áhorfandann og söngvarann. Þegar 

söngvarinn horfir beint á myndavélina verður það til þess að áhorfandinn líti undan, eins og 

hann horfi á eitthvað sem er bannað, en hann heldur samt sem áður áfram að kíkja. Má lýsa 

þessu eins og um gluggagægjur sé að ræða, við vitum að við megum ekki horfa en höldum 

því samt áfram (Mezt, 2003).  

Eins og fram hefur komið spila fjölmiðlar mikilvægt hlutverk í mótun staðalímynda 

og sköpun kynímynda. Fræðimenn hafa rannsakað áhrif ímynda sem birtast í fjölmiðlum á 

unglinga. Þeir áhorfendahópar sem horfa hvað mest á tónlistarmyndbönd samanstanda af 

ungu fólki á aldrinum 12 til 24 ára. 70% áhorfenda MTV sjónvarpsstöðvarinnar yngri en 24 
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ára og eyða jafnframt að meðaltali þrjátíu mínútum til tveimur tímum á dag í að horfa á 

tónlistarmyndbönd (Thomas, Day og Ward, 2008). Ímyndirnar sem birtast í 

tónlistarmyndböndunum eru mismunandi eftir því um hvort kynið er að ræða. Karlmenn 

birtast oftast sem ágengir eða árásarhneigðir en konur sem vændiskonur, nektadansarar, 

gyðjur, tálkvendi eða þjónustukonur (Andsager og Roe, 2003). Einnig hefur það áhrif hvernig 

myndavélunum er beint sérstaklega á þau svæði kvenna sem þykja eftirsóknarverð hjá körlum 

svo sem brjóst og rass. Það að tónlistarmyndbönd sýni konur sem vændiskonur eða að þær 

dansi hálfnaktar svo að þær líkist frekar nektardönsurum en tónlistarmönnum, ætti að auka 

áhorf ungra stráka á þessi tónlistarmyndbönd. Aftur á móti eru strákar hrifnari af 

tónlistarmyndböndum sem trufla þá eða koma þeim úr jafnvægi til dæmis þungarokks 

tónlistarmyndbönd. Stelpur eru síður hrifnar af svoleiðis tónlistarmyndböndum og kjósa 

frekar rómantísk tónlistarmyndbönd (Andsager og Roe 2003). Diane Railton (2011) segir í 

grein sinni að í popptónlistinni séu konur ríkjandi bæði sem söngvarar og sem hlustendur, 

þær skipa stærsta hóp hlustenda ásamt samkynhneigðum karlmönnum. Í rokkinu eru 

karlmenn aftur á móti ríkjandi, bæði sem hlustendur og sem söngvarar. Að því sögðu, ættu 

tónlistarmyndbönd í popptónlistinni að vera hönnuð fyrir markhópinn, konur og 

samkynhneigða karlmenn, því ættu hálf naktar söngkonur að vera óþarfar, eða hvað?  

Fræðimenn hafa rannsakað hvort klám og erótískt efni geti haft áhrif á viðhorf 

karlmanna á konur og hugmyndir þeirra um kynlíf. Á Íslandi birtast oft umfjallanir í fréttum 

um kynferðislega misnotkun á konum, sérstaklega á þetta við eftir verslunarmannahelgar 

þegar mörg ungmenni eru að skemmta sér á útihátíðum. Samkvæmt árskýrslu frá Stígamótum 

2010 eru margar nauðganir kærðar til lögreglu eftir hverja útihátíð (Anna Þóra Kristinsdóttir 

og Guðrún Jónsdóttir, 2010). Flestar af þessum kærum fara þó ekki í gegn, eða eru felldar 

niður. Oftar en ekki fara fram umræður um það að konan eða fórnarlambið hafi komið sér í 

þessa stöðu, hún hafi verið svo full eða fáklædd og þar með boðið upp á þetta. Nauðgaranum 

er jafnvel vorkennt. Sumir eru farnir að kalla þetta fyrirbæri nauðgunarmenningu (Steinunn 

Gyða Guðjónsdóttir, 2011). Þegar umræðan verður á þann veg að nauðgarinn fái vorkunn, er 

litið svo á sem að komið sé ónæmi á kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum. Með stöðugri sýn 

á erótík eða klámfengið efni í tónlistarmyndböndum mætti spyrja hvort slík framleiðsla ýti 

undir nauðgunargoðsögnina.  

Diane Russel (1993) segir að hugmyndin um nauðgunargoðsögnina vera lífseiga það 

er að konur vilji láta nauðga sér og, það sé þeim sjálfum að kenna að þeim hafi verið 

nauðgað, vegna klæðaburðar og hegðunar. Goðsögnin ýtir undir þá trú að fólki haldi að 

dæmdir nauðgarar hafi í raun verið saklausir. Í rannsókn Rubin, West og Mitchell (2001) 
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kemur fram að karlmenn sem horfðu mikið á erótískt efni þar sem konur voru sýndar á 

kynferðislegan hátt eða líkömum þeirra stillt upp sem sölutáknum voru líklegri til að trúa á 

nauðgunargoðsögnina og voru líklegri til að samþykkja ofbeldi gagnvart konum. 

Rannsóknarniðurstöður Tiggermans og Slaters (2003) bentu á að fólk sem hlustar á 

þungarokk sýni meiri árásarhneigð og minna umburðarlyndi gagnvart konum, en aðrir 

einstaklingar sem hlustuðu á aðra tegund tónlistar. Þeir sem hlustuðu á popptónlist svo sem 

Lady Gaga og Madonnu voru frjálslegri gagnvart kynlífi. Þau skýra jafnframt frá einni 

rannsókn sem sýndi að unglingar sem horfðu á erótísk tónlistarmyndbönd líta kynlífi mun 

frjálsari augum en unglingar sem horfðu á rómantískar kvikmyndir. Rannsóknin sýnir hversu 

mikil áhrif tónlistarmyndbönd hafa á hugmyndir unglinga á kynlíf. Unglingsstelpur bera sig 

til dæmis saman við söngkonurnar sem iðulega eru mjög grannar og „flottar“ og hefur þetta 

neikvæð áhrif á sjálfstraust og líkamsímynd þeirra, því þær geta engan veginn verið 

sambærilegar þeim.  

Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn af American Pshychological Accosiation (2010) 

um áhrif klámvæðingar á unglinga. Niðurstaðan gaf til kynna að klámvæðingin ýtti undir: 

lítið sjálfstraust, þunglyndi, átraskanir, reykingar og það að unglingar stunduðu óábyrgt kynlíf 

án getnaðarvarna sem gæti leitt til kynsjúkdóma og ótímabærs getnaðar. Einnig að hugsun 

einskorðist við útlit sem kemur niður á öðrum sviðum svo sem góðri menntun. Klámvæðingin 

hefur ekki eingöngu áhrif á unglinga heldur einnig á fullorðna. Hún eykur kröfurnar um 

unglegt útlit, viðheldur karlrembu og kvenfyrirlitningu í samfélaginu. Konur leita síður frama 

í vísindum, verkfræði og stærðfræði vegna þess að klámvæðingin viðheldur staðalímyndinni 

og vegna þess að vísindaheimurinn er karllægur. Einnig getur klámvæðingin aukið 

kynferðislegt áreiti, kynferðisofbeldi sem og eftirspurn eftir barnaklámi (Katrín Anna 

Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir,  2011). 

 

 

3.1. Klámfeng tónlistastarfsemi 

 

Ímyndir úr klámmyndum birtast okkur víða og þessar ímyndir birtast ekki úr lausu lofti. Eftir 

að netið kom til sögunnar þá er klám orðið eðlilegur hluti af okkar daglega lífi. Þessar 

klámmyndaímyndir endurspegla viðhorf, líkamstjáningu og hegðun sem sést í 

klámmyndunum (Levander, 2008). Í tónlistarmyndböndum var þessi þróun á þann veg að 

klámmyndaímyndir tóku að birtast ítrekað í kringum 1990. Fjölmiðlar sem oft eru í eigu fárra 

aðila, eiga sífellt meira af almennum markaði. Þar með geta þeir stjórnað því hvernig 
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tónlistarmyndböndin eru gerð. Í staðinn fyrir að fjölmiðlar endurspegli menningu fólks, þá 

eru þeir að stjórna menningu okkar með því að sýna það sem þeir vilja að við sjáum. Sem 

dæmi má nefna fréttablaðið The New York Post sem er í eigu New Corp, en ritstjórn blaðsins 

virðist treg til þess að birta myndir af konum öðruvísi en að þær sýni af sér kynþokka 

(Levander, 2008).  

Þróun popptónlistarinnar hefur verið á þann veg að söngkonur og textarnir sem þær 

syngja verða sífellt kynferðislegri og klámfengnari. Einnig virðist sem meira ástríða og 

ofbeldi verði sífellt sýnilegri en í klámmyndum. Levander segir að það sé samband milli 

popptónlistarinnar og klámmyndaiðnaðarins. Þeir vaxi sífellt nær hvor öðrum. 

Klámmyndaiðnaðurinn og súlustaðir vinna með tónlistariðnaðinum við að koma lögum á 

framfæri. Til dæmis segir Levander (2008) að plötufyrirtæki prófi lög með því að spila þau á 

nektarstöðum, ef nektardansarinn geti dansað í takt við lagið og textinn við lagið lætur 

nektadansarann dansa á kynþokkafyllri hátt muni lagið slá í gegn. Ef platan nær árangri á 

nektarstöðum gefur það góðar vonir um að platan muni seljast vel.  

Samkvæmt Gregor Dark fyrrverandi klámmyndaleikstjóra, má sjá miklar breytingar í 

menningu okkar hvað varðar viðnám okkar gegn klámi. Nú til dags er klámið orðið ríkjandi í 

okkar lífi og höfðar nú til fleiri einstaklinga en áður fyrr. Útbreiðsla þess sé mikil og viðnám 

lítið. Klám birtist í fjölda tónlistamyndbanda, í kvikmyndum og sjónvarpsauglýsingum 

(Merskin, 2004). Nú er orðin venja að sjá söngkonur á nærfötum, en það var ekki venjan áður 

fyrr. Í tónlistarmyndböndum sínum er Lady Gaga ýmist í húðlituðum eða svörtum nærfötum 

og fólk hefur vanist því. Fólki þykir ekki lengur athugavert við það að sjá konur dansa hálf 

naktar (Tom, Rutger, Bogers, Engels, og Kloostermann, 2010). Margt tónlistarfólk virðist 

vera meðvitað um þessa þróun og gera hana að viðfangsefni í gerð tónlistarmyndbanda sinna. 

Í tónlistarmyndbandinu Sexy and I Know It (2011) snýr karlahljómsveitin Laughing my 

Fucking Ass off (LMFAO) staðalmyndunum við og stillir konum upp fullklæddum en rífa 

sjálfir af sér fötin (McCall, 2011). Í tónlistarmyndbandinu eru strákarnir fyrst klæddir í 

hjólabuxur og í viðlaginu rífa þeir utan af  sér buxurnar og eru þá í „speedo“ sundskýlu. Þeir 

hrista á sér kynfærin, og í lokin eru allir karlkyns leikarar á sundbuxum, þar sem myndavélin 

myndar eingöngu klofið á þeim á meðan þeir hrista á sér kynfærin. Ron Jeremy einn af 

aukaleikurunum í tónlistarmyndbandinu er en hann er einn frægasti klámmyndaleikari í 

Bandaríkjunum. Spyrja má hvort tónlistarmyndbandið og þátttaka Jeremy sé ekki til þess gert 

að sýna á gagnrýnan hátt hversu þunn lína sé á milli klámmynda og tónlistarmyndbanda. 

Mögulegt er að túlka tónlistarmyndbandið ýmist sem annað hvort ádeila á tónlistariðnaðinn 
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eða góðlegt grín þar sem hlutverkunum er snúið við. Því að þó að þetta hafi verið hugsað hjá 

þeim sem grín vekur þetta fólk kannski samt sem áður til umhugsunar.  

McCall (2011) bendir á að þegar karlmenn dansi eins og stelpur, með 

kynþokkafullum hreyfingum, kallar það fram önnur viðbrögð hjá áhorfandanum og honum er 

ögrað. McCall heldur því einnig fram að það þyki ekki kynþokkafullt að karlmenn hristi á sér 

mjaðmirnar eins og konur gera. Að mati McCall þykir áhorfendum tónlistarsjónvarspstöðva 

MTV óþægilegt að horfa á fáklædda karlmannslíkama. Í karlkyns tónlistarmyndböndum eru 

karlmenn yfirleitt í hlutlausum klæðnaði, og dansararnir dansa í kringum þá eins og þær séu 

fylgihlutir fyrir þá. Hann tekur dæmi með Lil Wayne eða Kanye West, þeir ganga inn í 

herbergi þar sem er fullt af ungum fáklæddum fallegum fyrirsætum sem grátbiðja þá um 

athygli (McCall, 2011; Raitson og Watson, 2011).  

 Í vestrænum samfélögum er klám svo algengt og aðgengilegt fyrir alla að það virðist 

jaðra við nokkurs konar tískufyrirbrigði, í næsta kafla fjalla ég um tónlistariðnaðinn og 

ímyndasköpun Madonnu, Lady Gaga og Bjarkar.  

 

3.2 Madonna, Lady Gaga og Björk 

 

Söngvarar almennt sækja sér efnisvið við ímyndasköpun sína einhvers staðar frá. Oftast er 

ímyndin þeirra gerð út frá áhugasviði eða það sem er mikið fjallað um í 

samfélagsumræðunni. Lady Gaga og Madonna birtast í tónlistarmyndböndum sínum sem 

valdamiklar konur með mikla gerendahæfni. Gill (2008) segir að kynferðisleg gerendahæfni 

kvenna hafi verið lengi ósýnileg og að áherslan hafi verið á karlmenn og kynferðislegan 

þrýsting frá þeim. Madonna og Lady Gaga hafa markaðssett sig sem kynferðislegar gyðjur á 

meðan ekki er hægt að segja slíkt um Björk. Björk hefur nýtt sér náttúruna til að búa til sína 

ímynd og einnig sitt sérstaka útlit, en hún er með frekar barnslegt útlit (asískt útlit og 

lágvaxin) (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001). 

Madonna varð fræg í kringum 1980, þá þótti tónlistariðnaðurinn vera karllægur og þar 

af leiðandi voru hennar störf mikilvæg fyrir tónlistariðnaðinn (McNair, 2002). Aftur á móti 

segir Gill (2011) að tónlistariðnaðurinn hafi lítið breyst og að hann sé enn karllægur. Þegar 

Madonna kom til sögunnar söng hún um ást, kynlíf og samkynhneigð. Hún kom með boðskap 

um umburðalyndi gagnvart þeim sem voru undir í samfélaginu. Samkvæmt Paglia (1991) 

(sem oft var ósammála málefnum femínista) eiga konur að geta notið kynlífs til jafns við 

karlmenn. Í augum Paglia er Madonna fyrsti almennilegi femínistinn í Bandaríkjunum. Að 

hún hafi kennt stelpum að vera kynferðislegar á sama tíma og þær hefðu fulla stjórn á sínu 
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eigin lífi. Hún kenndi konum að vera alaðandi, nautnalegar, orkumiklar, metnaðargjarnar, 

ágengar og fyndnar, allt á sama tíma (Sobran, 1991: 125). Ólíkt öðrum söngkonum á þessum 

tíma og konum sem birtust í tónlistarmyndböndum sjálfhlutgerði Madonna sig í 

kynlífsatriðunum og gerði þannig sjálfa sig að viðfangi. Aftur á móti í sumum 

tónlistarmyndböndum þar sem karlar eru við völd eru stelpurnar frekar fylgihlutir, til dæmis í 

Duran Duran tónlistarmyndböndunum Girls on Film og Rio voru naktar stelpur, en þær voru 

ekki við stjórnvölinn því þær voru þarna eingöngu fyrir strákana og það voru strákarnir sem 

stjórnuðu (McNair, 2002). 

Þegar bókin Sex kom út árið1992 með Madonnu breyttust tónlistarmyndböndin. Þá 

fóru tónlistarmyndböndin að líkjast atriðum úr klámmyndum. Bókin og platan Erotica (1992) 

sem fylgdi henni eftir var upphaf af nýrri fjölmiðlabylgju vestanhafs (McNair, 2002). Í stuttu 

máli má segja að bókin fjallar um svallveislur (orgíur), í henni voru myndir af Madonnu að 

stunda kynlíf með lesbíum og samkynhneigðir karlar í samförum. Bókin var mikilvægur 

þáttur og markaði viss tímamót í baráttu samkynhneigðra (McNair, 2002). Frá 1990 jókst til 

að mynda umburðarlyndi gagnvart samkynhneigðum og dróg úr fordómum gagnvart þeim. 

Einnig varð auðveldara að selja vörur ef þær voru tengdar við kynlíf. Þótt bókin og platan 

hafi ekki verið söluhæst í sínum flokkum, þá er ekki hægt að horfa fram hjá þeim áhrifum 

sem hún hafði á tónlistariðnaðinn (Sobran, 1991). Madonna var mjög umdeild söngkona og 

sumir halda því fram að hún hafi gjörbreytt tónlistariðnaðinum. Eftir þetta jókst frelsið við 

meðferð klámefna og nú í dag er klám algengt í tónlistarmyndböndum (McNair, 2002). 

Ástæða þess að klám er komið inn á almennan markað, að mati Levander (2011), er sú að 

fjölmiðlar, sjónvarpstöðvar, plötufyrirtæki og klámmyndafyrirtæki eru í eigu fárra (og sömu) 

aðila.Þessir aðilar þröngvi klámímyndum inn á almennan markað og hvergi er þetta eins 

áberandi og í popptónlistinni þar sem söngkonur eru gerðar mjög klámfengnar. McNair 

(2002) útskýrir í bók sinni Striptease Culture að klámtíska sé það að líkja eftir klámi en á 

sama tíma að forðast að það fái klámmyndastimpilinn og breyta því í listform. Með klámtísku 

er reynt að koma eiginleikum klámmynda svo sem athöfnum sem eru álitin bannhelg, eins og 

kvalarlosta og sjálfspíslahvöt inn í tónlistarmyndböndin sem verði síðan að söluvöru. Sífellt 

er gengið lengra til þess að hneyksla áhorfendur. Hugtakið klámtíska er á þá leið að 

kynverundin er notað sem tjáningarform. Þetta ákveðna tjáningaform er notað til að ögra og 

reynt er að fara eins nálægt mörkum þess sem telst löglegt og siðlegt og mögulegt er 

(McNair, 2002). Í stað þess að láta klámstjörnur stunda kynlíf, er frægt fólk látið þykjast 

stunda kynlíf á þá vegu sem gefur áhorfendum skýrt til kynna hvað á að vera að gerast. Fræg 

tónlistarmyndbönd með Madonnu flokkast undir klámtísku; Open Your Hearths (1986), þar 
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sem ungur strákur er að njósna og hún leikur nektardansara, karlar sitja inn í litlum 

herbergjum, hún í miðjum sal að dansa fyrir þá og þeir gefa henni stig. Annað 

tónlistarmyndbandið er Like a Prayer (1989) þar sem hún kyssir svartan mann sem á að vera 

Jesús. Þriðja tónlistarmyndbandið er Vouge (1990), þar sem samkynhneigðir stunduðu kynlíf 

(McNair, 2002). Hvað Lady Gaga varðar þá myndi tónlistarmyndbandið við Bad Romance 

(2009) vera flokkað undir klámtísku. En það mun ég fara frekar í síðar í ritgerðinni. 

Söngkonan Lady Gaga eða Stephanie Germanotta eins og hún heitir réttu nafni, 

kemur fram í myndböndum sínum í mörgum gervum. Hún er eins og kamelljón, sem er 

síbreytilegt. Margar frægar söngkonur gera þetta og koma með nýtt gervi, eða endurfæðast í 

eitthvað nýtt útlit við hvert lag sem þær gefa út (Whiteley, 2000). Sama á við um Madonnu 

og Björk. Lady Gaga er alltaf áberandi skrautleg og gerir sjálfa sig að sýningargrip, fer hún 

aldrei úr hlutverki þótt hún sé aðeins að fara í leikfimi (Paglia, 2010). Paglia (2010) líkir 

henni við endurvinnslu, með því á hún við að Lady Gaga nýti allt sem aðrir frægar söngvarar 

gerðu frægt og gerir það að sínu. Það sem vantar hjá Lady Gaga er að hún gefi út einhverja 

yfirlýsingu um það hvers vegna hún hermir eftir öðrum. Lady Gaga var vel kunnugt um að ef 

hún ætlaði að verða fræg, þyrfti hún að framkvæma það sjálf með sjónrænum aðferðum, og 

koma fram á meðal fólks þannig að eftir henni væri tekið. Þetta kallaði hún sjálf, að komast 

inn í höfuðið á viðkomandi (Gaffney, 2010). Lady Gaga sagði þegar fyrsta platan hennar kom 

út Fame (2008) „að það skiptir ekki máli hvernig ég er heldur hvernig aðdáendurnir vilji að 

ég komi fram“ (Thorogod, 2009). Aftur á móti trúi ég því að það sé einhver tilgangur hjá 

henni með þessu. Hún er í einhvers konar gjörning með að leika allar frægustu söngkonurnar. 

Hún viðurkennir sjálf að vera mikill aðdáandi Madonnu. Hún er gagnrýnd fyrir að herma 

óeðlilega mikið eftir henni og Camille Paglia spyr í grein sinni Lady Gaga and the death of 

sex: „hvenær verður eftirlíking að þjófnaði?“. 

Björk Guðmundsdóttir byrjaði snemma að sýna áhuga á söng. Hún var ellefu ára 

gömul þegar hún kom fyrst fram í Ríkisútvarpinu og söng lagið I Love to Love (1977). 

Söngurinn hennar þótti svo flottur að hún fékk plötusamning og með hjálp stjúpföður síns gaf 

hún út sína fyrstu plötu árið 1977 sem fékk nafnið Björk (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001). Með 

peningunum sem hún vann sér inn keypti hún sér píanó svo hún gæti byrjað að semja tónlist. 

Hún fékk tækifæri til að gefa út aðra plötu en hafnaði því (Fritch, 2007). Hún hefur verið í þó 

nokkrum hljómsveitum og ber þar að nefna Kukl, Tappi Tíkarrass og Sykurmolarnir, 

síðastnefnda hljómsveitin varð þó líklega frægust. Árið 1995 hætti hún í Sykurmolunum og 

fyrsta sólóplatan hennar kom út og fékk nafnið Debut (1995) (Björk, 2011). Eftir að hún gaf 

sína fyrstu sólóplötu hefur tónlist hennar haft víðtæk áhrif út um allan heim. Hún hóf að 
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einbeita sér að skapa rafræna tónlist sem er í auknum mæli að komast upp úr jaðrinum og 

orðin vinsælli sem tónlistarform. Hún heillaðist af teknó tónlist sem er framleidd í tölvum, 

þar sem auðveldara er að blanda saman mismunandi tónlistarstefum (Úlfhildur Dagsdóttir, 

2001). Morten Michelsen (1996) tónlistarfræðingur álítur tónlist Bjarkar vera sértæða. Að því 

leiti að tónlist hennar er samsett og einkennist af því að Björk tekur tónlistarbúta héðan og 

þaðan og notar þá á óvæntan hátt, svo tónlistin hljómi betur. Tónlist Bjarkar einnkennist af 

mótsögnum og þversögnum sem koma til dæmis fram í því að þótt tónlistin sé fjölbreytt og 

fengin héðan og þaðan, þá er alltaf ákveðinn kjarni til staðar, sem er rödd Bjarkar (Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2001).  

Björk er framúrskarandi tónlistarkona sem fer sínar eigin leiðir. Í tónlistarblöðum og í 

viðtölum þá er Björk alltaf sögð bæði semja tónlist og texta sjálf í samstarfi við aðra 

listamenn. Í sjónvarpsviðtölum er hún sýnd sem þátttakandi í öllu sem fram fer við gerð 

plötunnar, við framleiðslu, upptöku og þróun hljóða sem unnin eru í tölvunni hennar. Hún er 

sjáanleg í öllum þeim atriðum sem viðkoma gerð hverrar plötu (Dibben, 2007). Textarnir við 

Vespertine (2001) fjalla margar um fjölskyldulíf, ást og kynferðisleg sambönd og má því 

segja að hún semji um sjálfa sig. Björk segir að „ef það er staður til opna sig, þá er tónlistin 

góður staður til að opna sig“ (Deevoy, 1994). Björk vill að hlustandinn upplifi andlegar 

hliðar sínar á meðan hann hlustar á hana. Að hann upplifi eitthvað undur á meðan hann 

hlustar. Tónlistin sem hún semur er ekki samin fyrir skemmtistaði, heldur fyrir hlustandann 

til að hlusta heima hjá sér í einrúmi (Dibbon, 2007).  

Ímynd Bjarkar er blanda af þversögnum, einfaldleika og fjölbreytni. Björk hefur alla 

tíð undirstrikað sitt barnslega og asíska útlit. Klæðnaðurinn hennar er óhefðbundinn og 

hárgreiðslan einnig (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001). Björk dregur upp ímynd sína frá móður jörð 

eða alheiminum á sinni nýju plötu Biophilia (2011), þar er hún með rauða hárkollu og í 

gulllituðum kjól, um mittið er hljóðfæri sem kallast pendúlharpa. Hljóðfærið var smíðað 

sérstaklega fyrir hana og plötuna Biophiliu (Bíófílíu). Hún bjó til hugbúnað fyrir snertiskjáa, 

sem á að auðvelda öðrum að búa til sína eigin tónlist. Hún stofnaði tónlistarskóla fyrir bresk 

börn og kenndi þeim að búa til tónlist með hugbúnaðinum (Monitor, 2011). 

Madonna og Lady Gaga draga ímyndir sínar út frá klámvæðingunni andstætt Björk. 

Ímynd Bjarkar hefur verið tekin sem dæmi um nýja ímynd kvenna, ímynd sem felur í sér 

ákveðna tóna kyntákns (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001). Ímynd þessi er allt önnur en sú sem 

iðulega birtist í tónlistariðnaðnum eins og hjá Lady Gaga og Madonnu. Líkt og ímynd Lady 

Gaga þá breytist ímynd Bjarkar ört, en jafnframt því að vera fjölbreytt og sveigjanleg má 

segja að hún sé heildstæð og kemur það fram í því að rödd hennar er alltaf sjálfri sér lík í 
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fjölbreyttri tónlistinni. Þetta ýtir undir hugmyndir um að, ímynd hennar er einlægari en 

margar af þeim ímyndum sem birtast innan tónlistariðnaðarins. Einlæg ímynd hennar tengist 

náið þeirri ímynd náttúrubarns sem hún undirstrikar og nýtir sér í markaðssetningu (Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2001). 
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4. Tákn og ímyndir söngkvennanna 

 

Söngvarar og listamenn sækja innblástur sinn í tákn. Tákn sem birtast í tónlistarmyndböndum 

geta verið margvísleg. Dæmi um tákn sem Lady Gaga vinnur með eru sólguðir, pýramídar 

með eitt auga sem kallast alsjáandinn, krossar, geitarhöfuð, tölustafir (annað hvort sex eða 

níu). Þessi tákn eru lýsandi í tónlistarmyndböndum hennar og birtast einnig í söngtexta. Lady 

Gaga er ekki sú eina sem notar þessi tákn, aðrir tónlistarmenn gera þetta líka. Madonna notast 

við svipuð tákn og táknar með höndum sínum sex eða níu. Í mörgum myndum af Madonnu, 

er hár yfir öðru auga hennar og má túlka það sem alsjáandann. Björk sækir gjarnan tákn sín í 

náttúruna, til dæmis á plötuumslaginu, Biophiliu (2011). Með risastóra rauða hárkollu og í 

gulllituðum kjól, í gullituðum kjól með pendúlhörpuna um sig miðja, með svartan bakgrunn, 

stjörnur og óljósa hreyfingu í myndinni skapar Björk ímynd alheimsins úr sjálfri sér (sjá 

mynd 1). En samspil hennar við náttúruna er oft þema í tónlistarmyndböndum hennar.  

 

 

Mynd 1 

 

Sem dæmi um táknin sem birtast í tónlistarmyndböndum Lady Gaga má nefna 

sólguðinn Ra, í Bad Romance gerir hún þríhyrnd merki, í fyrstu virðist sem hún sé að signa 

sig, en hún gerir ekki kross. Sólin kemur mikið við sögu í tónlistarmyndböndum hennar. 

Bæði hún og dansarnir eru með sólgleraugu með táknum sólguðsins, en aðal þema 

tónlistarmyndbanda hennar er augað eða þriðja augað. Samkvæmt femínistafræðum er það 

þegar augun opnast tákn þess að viðkomandi hefur séð óréttlætið og kynjamisréttið og berst 

gegn því. Með því að vísa í þriðja augað höfum við opnað kynjagleraugun og verðum 

meðvitaðri fyrir ójafnrétti og kynjamisrétti (Maher og Tetreault, 2001). Lady Gaga beinir 
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athygli okkar að misrétti sem snýr að kyni og kynhneigð. Einnig að útlitsdýrkunin í 

vestrænum samfélögum er mikil.  

 

    

Mynd 2       Mynd 3 

 

Á myndum 2 og 3 eru bæði Madonna og Lady Gaga með pýramídann sem merkir 

alsjáandann. Á hægri myndinni gerir Lady Gaga tölustafinn sex og form brjóstahaldarans 

líkist tveimur pýramídum, hún heldur líka á fána með mynd af pýramída og einu auga. Þriðja 

augað getur verið tákn þess að þörf sé á aukinni meðvitund fólks og samfélagsins í heild 

sinni. Þriðja augað er efsta orkustöðin af sjö, sé horft fram sést framtíðin en sé horft til baka 

sést fortíðin (Þórgunnur Ársælsdóttir, 2011).  

 

 

Mynd 4 

Debra Merskin (2004) segir auglýsingar og fjölmiðla sífellt ögra barnslegri ímynd kvenna. 

Að auglýsingar notast sífellt við yngri stúlkur og kallar þetta Lolitu áhrifin. Að fullorðnar 

konur eru látnar líta út fyrir að vera börn. Í tónlistarmynbandinu Bad Romance stillir Lady 
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Gaga (sjá mynd 4) sér upp eins og dúkka með stór sakleysisleg augu og barnslegt útlit. 

Bakgrunnurinn er allur hvítur, vísun hvíta litarins í hreinleika og sakleysi. Hún gerir kló með 

fingrum sínum. Með því að gera að kló með fingrunum vísar hún til áhorfenda sinna því hún 

kallar áhorfendur sína skrímslin sín. Með því að gera táknið tengir hún áhorfendur sína við 

tónlistarmyndbandið. Hún er með 6 hvíta steina, tölustafurinn sex er mjög tákrænn. Hann 

vísar í jafnvægi, frið, ást og traust einnig þýðir talan sex æðri þekkingu sem einstaklingar 

öðlist á vegi sínum (Venetica, á.á.). Áherslan á augun í myndinni sem eru undirstrikuð með 

förðun vísar í gegnum gangandi stef innan ímyndaiðnararins að stækka augu kvenna.  

Í tónlistarmyndbandinu Alejandro með Lady Gaga (sjá mynd 5) komu þrír litir við 

sögu: svartur, hvítur og rauður (barátta góðs og ills). Litir eru áberandi hjá Lady Gaga og oft 

er hvíti liturinn ríkjandi sem breytist síðan í svartan þegar líður á tónlistarmyndbandið. 

 

 

Mynd 5 

 

Tónlistarmyndbandið Alejandro var leikið með drungarlegra sjónahorni, þar sem gott 

og illt spilar saman. Með tónlistarmyndbandinu ögraði Lady Gaga gagnkynhneigðum 

hugmyndum þar sem allir dansararnir voru eða léku samkynhneigða. Dansatriðið ögraði 

kvalalosta og sjálfspíslahvöt. Í atriðinu, hrúga dansarnir sér í kringum hana og hún mótar 

pýramída með brjóstunum á sér (sjá mynd 5). Dansararnir eru allir í svörtum nærbuxum en 

hún er í ljósum nærfötum, í raun næstum því gegnsæjum, sem vísar til góðs og ills. Hún berst 

gegn ágengi þeirra þangað til hún nær ekki að berjast gegn þeim, þá gefur hún eftir. Það eru 

tíu dansarar og talan tíu táknar fullkomnun. Samkvæmt Stewart (2007) táknaði talan tíu að 

mati Pýþagórasar óaðfinnanleika og fullkomnun. Aðrir halda því fram að talan tíu vísi á nýja 

tíma og með því að hafa samkynhneigða dansara sé vísun í að nú sé kominn tími til meira 

umburðarlyndis gagnvart samkynhneigðum og viðurkenna kynhneigð þeirra.  
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Mynd 6           Mynd 7 

 

Björk notar aftur á móti oft sterka liti og náttúruna í tónlistarmyndböndum sínum, hún 

er stundum eins og regnboginn (sjá mynd 6). Þegar Björk gaf út plötuna Volta breytti hún 

ímynd sinni í litríka persónu. Hún notar líkamann sinn sem listaverk. Það er ekki bara rödd 

hennar heldur klæðnaðurinn hennar. Björk birtist sem hluti af náttúrunni (sjá mynd 7) og 

leikur litríkan fugl. Hún er mjög ólík Madonnu og Lady Gaga, þar sem hún notar mikið af 

fötum og allan líkamann sinn í að tákna ímynd sína.  

Björk fer óhefðbundnar leiðir við tónlistarmyndarsköpun sína, hún blandar tækni og 

náttúru saman og býr til sjónarspil. Líkt og hún semur tónlist sína með tölvu notar hún 

tæknina við gerð tónlistarmyndbanda sinna. Oft er gert tölvulíkan af henni og af landslagi, 

með því býr hún til ímyndaðan heim sem áhorfandann horfir inn í. Þannig sýnir hún jafnvægi 

tækninnnar og náttúrunnar, en ekki að náttúran eða tæknin sé meira virði en hitt (Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2001). Þar með fer Björk ólíka leið en þær sem Lady Gaga og Madonna hafa 

valið, þær velja leiðir sem eru mun meira ríkjandi innan tónlistarmyndargerðar.  

   

Mynd 8       Mynd 9  
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Það einkennir tónlistarmyndbönd Bjarkar að ýmist er hún sjálf sýnileg í þeim eða 

tölvugert líkan af henni. Björk er baráttukona fyrir náttúruvernd og sýnir ósnerta íslenska 

náttúru, íslensk séreinkenni og kraft náttúrunnar í myndböndum sínum. Í 

tónlistarmyndbandinu Jóga (1997) var gert tölvulíkan af íslenskri náttúru, með því að nota 

tölvutæknina sýndi hún breytingarnar sem gætu orðið ef það er sífellt verið að nýta náttúruna 

meira og meira á Íslandi. Þannig býður hún áhorfandanum inn í ímyndaðan heim sem Ísland 

gæti orðið ef landið yrði ofnýtt. Með því að vera mikill umhverfissinni blandar hún ímynd 

sinni sem náttúrubarn inn í tónlistarmyndböndin. Hún notfærir sér ímynd náttúrunnar og býr 

til sæborg (e. Cyborg) af sjálfri sér (sjá myndir 8 og 9). Í mynd 8 stillir Björk sér upp á fjalli, 

og opnar bringu sína og þá birtist lítil græn, hrein eyja. Á mynd 9 stillir Björk sér upp í 

álfslíkama, en báðar myndirnar eru tölvugerðar.  

Markaðssetning Madonnu er undir sterkum áhrifum kynferðislegrar gerendahæfni 

kvenna í fjölmiðlum eins og Gill (2008) hefur beint á. Þar sem ímynd hennar er kynferðislega 

aðlaðandi og aðgengileg kona en á kvenlegan hátt með því að ýkja útlínur sínar eins og 

kemur fram á myndum 10 og 11. 

 

Mynd 10         Mynd 11 

 

Madonna er greinilega undir sterkum áhrifum klámtískunnar (sjá mynd 10). Madonna 

klæðist samfellu sem ýkir brjóst hennar og útlínur, sem á þeim tíma var táknrænt fyrir hana. 

Brjóstahaldarinn er eins og pýramídi en það táknar valdeflingu hennar sem kynferðisgyðja. 

Bæði líkamstellingin og andlit er mjög kynþokkafullt, rauðar varir og augun líkt og hún sé að 
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fá fullnægingu. Mynd 10 er tekin af henni áður en hún varð móðir, þá var hún oft á mörkum 

þess að vera of klámfengin (McNair, 2002). Þegar Madonna gaf út plötuna Ray of Light 

(1998) urðu hálfgerð skil við kynferðislegu kynlífsgyðjuna. Þáttaskil urðu eftir að hún varð 

móðir og varð hún kvenlegri á þann hátt að hún hylur sig meira og er frjálslegri. Hárið á 

henni er út um allt (sjá mynd 11) og er hún með náttúrulegan farða, augun eru tælandi en 

sýna samt sem áður þroska og yfirvegun. Uppstillinging og útlit ögra minna en áður.  

 

      

Mynd 12                Mynd 13 

 

Lady Gaga markaðsetur sig aftur á móti sem kynlausa og með framandi útlit (sjá 

myndir 12 og 13). Hún leggur ekki alltaf áherslu á nektina en með því að gera sig stundum 

kynlausa nær hún til breiðari áhorfendahóps. Á mynd 12 er Lady Gaga klædd eins og hún 

tilheyri gengi, hún er máluð eins og sólguð, hún er gerð að alsjáanda. Einnig gerir hún og 

dansarinn hjarta í bakgrunni. Á mynd 13 er Lady Gaga með hvöss kinnbein og augnbein og 

axlirnar eru gerðar hvassar sem gerir útlit hennar framandi.  

Flestir listamenn sækja efnivið einhvers staðar frá og Madonna, Lady Gaga og Björk 

eru ekki undanskildnar því. Frægð Madonnu er blanda af þróun tónlistarmyndbanda frá því 

að ímyndir úr klámmyndum fóru að troða sér inn í almennan markað og hún nýtti sér það við 

að koma sér á framfæri með því að markaðsetja sig sem kynferðislega gyðju. Lady Gaga 

mótmælir hins vegar þróun tónlistarmyndbanda og hvernig menning okkar er orðin háð 

útlitsdýrkun. Að lokum fer Björk algerlega sínar eigin leiðir og finnur innblástur í allt annað 

en þær gera. Hún sækir innblástur sinn í náttúruna og menninguna. Það má því segja að Björk 

noti sér rómantíska náttúrumynd sem mótast hefur af Íslandi, landi villtra frumkrafta, hins 

óvænta og óspillta (Úlfhildur Dagsdóttir, 2001:414). Þrátt fyrir að Björk skeri sig frá Lady 
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Gaga og Madonnu sem eiga það sameiginlegt að sækja tákn og ímyndir í klámiðnaðinn þá 

eiga Björk og Lady Gaga það sameiginlegt að þær eru gagnrýnar á kapitalíska kerfið. Lady 

Gaga og Björk gagnrýna báðar ágang kapítalismans á náttúruna; Björk er umhugað um 

umhverfið en Lady Gaga um kvenlíkamann. 

 

4.1. Bad Romance 

 

Fyrsta sólaplata Lady Gaga var Fame (2008) og með henni öðlaðist hún heimsfrægð. Nokkur 

lög urðu fræg, til dæmis Just Dance, Poker Face og Bad Romance. Platan seldist í 15 

milljónum eintaka og fékk hún 6 Grammý tilnefningar og vann tvær (Lady Gaga, 2011). 

Tónlistarmyndbandið sem ég vinn með í greiningu hér á eftir er Bad Romance. Mun ég skoða 

tónlistarmyndbandið út frá hlutgervingu, valdi, klámvæðingu og kynlífsvæðingu.  

Bad Romance tónlistarmyndbandið fjallar um stelpu sem er rifin úr baðkari og fötin 

hennar tekin af henni. Í hana er troðið eiturlyfjum og vökva. Hún er borin af stelpum sem 

henda henni á miðju dansgólfs og hún látin dansa í kringum tíu karlmenn. Á meðan þeir horfa 

á hana dansa bjóða þeir í hana, sá sem býður hæst eignast hana. Sá sem bauð hæst situr síðan 

á rúmstokknum og bíður eftir henni. Hún gengur í átt til hans í hvítri kápu með löngu 

ísbjarnaslöri, hann drekkur úr glasi og er búinn að hneppa skyrtunni frá og horfir beint á hana. 

Herbergið er allt hvítt, á báðum endum rúmsins eru gaselluhauskúpur og hvítir lampar á 

náttborðunum, hann er aftur á móti í svörtum fötum. Síðan kviknar í rúminu og hann verður 

alelda, en á meðan rúmið brennur stendur hún tignarleg til hliðar, eins og stytta. Í 

lokaatriðinu, liggur hún í svörtum nærfötum í byssubrjóstahaldara þar sem enn logar á 

glæðunum. Við hlið hennar liggur beinagrind kaupandans. Hún er búin að velta sér í öskunni. 

Rúmið er eini staðurinn þar sem aska er, en engin aska er á veggnum.  

Það er mikill söguþráður í myndbandinu, atriðin rokka milli fortíðar og nútíðar. 

Söguþráðinn fær hún lánaðan úr kvikmyndinni Taken (2008). Myndin fjallar um tvær stelpur 

sem, er rænt og þær seldar í mansal. Eftir að hafa skoðað tónlistarmyndbandið nokkrum 

sinnum ásamt því að hún klæddist kjól gerðum úr kjöti, á MTV tónlistarverlaundafhendingu, 

þá tel ég að tónlistarmyndbandið sé vísun í að söngkonur séu vændiskonur í starfstéttinni. Í 

tónlistarmyndbandinu og útlit/kjól söngkonunnar á verðlaunaafhendingunni felst heilmikil 

gagnrýni á iðnaðnn sem hún óbeint tengir við mansal. Það að hún klæddist kjól gerðan úr 

kjöti tel ég einnig vera vísun til útlitsdýrkunarinnar og að konur séu eins og kjötstykki í 

tónlistariðnaðinum: söngkonur séu í raun þrælar tónlistariðnaðarins.  
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Í Bad Romance sýnir hún sambandið sem hún á við tónlistariðnaðinn. Hún vill komast 

inn í iðnaðinn án þess að þurfa að selja sig. Hún vill komast inn í hann á sínum forsendum. 

Hún líkir sjálfri sér við kynlífsþræl eða vændiskonu, og karlarnir sem eru kaupendur tákni 

umboðsmenn og annað áhrifafólk innan tónlistariðnaðarins. Hún er peðið og þeir með valdið, 

það eru þeir sem ráða, aftur á móti vill hún ráða frama sínum. Þeir velja konur úr hópi, líkt og 

hórumangarar velja stelpu úr mansali. Hún vill vera inni en vill heldur ekki vera ofseld 

honum því hún veit hversu ógeðslegur iðnaðurinn er. Hún vill hefna sín (á 

tónlistarmarkaðinum), þegar hún er svo valin þá kveikir hún í honum og hefnir sín á honum 

með brjóstunum sínum. Með því að nota brjóstin sem tákna kærleika þá breytti Lady Gaga 

brjóstunum í vopn og notar þau sem valdeflingu. Svipað og Madonna gerði á sínum tíma 

þegar hún klæddist frægum brjóstahaldara sínum í tónleikaferðalaginu „Blond Ambition 

Tour“ eða ljósku metnaðarfulla árið 1985 (Whiteley, 2000).  

Lady Gaga er bútuð niður í kynferðislega hluti, þar sem karlægt augnaráð er á henni. 

Lady Gaga kemur fyrst fram sem fórnarlamb en vinnur sig út úr aðstæðunum og verður 

sigurvegari í sambandinu. Hún mótmælir tónlistariðnaðnum og skilaboðunum sem hann 

sendir frá sér. Einnig að tónlistariðnaðurinn sé bæði karllægur og erfitt að komast inn í hann.  

 

„Ég vil fá þitt viðurstyggilega, ég vill fá þitt mein/ég vil fá ást þína, svo framarlega sem 

hún er frí/ ég vil fá ást þína, ást, ást, ást/ég vil fá ást þína.  

Ég vil fá ást þina, og ég vil fá þína hefnd/þú og ég gætum skrifað slæma rómantík. Ég 

vil fá þína andstyggð, ég vil fá þína ráðagerð/af því þú ert glæpamaður svo framarlega 

sem þú ert minn. Ég vil ekki vera vinur“ (texti Lady Gaga- Bad Romance)
 2

. 

                                                 
2
 „I want your ugly, I want your disease/I want your love everything as long as it‘s free/I 

want your love, love, love,love/ I want your love.I want your love, and I want your 

revenge/you and me could write bad romance. I want your horror, I want your design/ 

cause you‘re a criminal as long as you‘re mine. I don‘t wanna be friends“ (Lady Gaga-

Bad Romance) 
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Mynd 14 

Í byrjunaratriði Bad Romance (sjá mynd 14) stillir Lady Gaga sér upp í stól þar sem 

hún situr á ská. Hún er með kassalaga sólgleraugu með sólargeislum. Hún klæðist gullkjól og 

er í háhæluðum skóm. Þrír litir koma fram hér. Gulllitaður, hvítur og svartur. Gulllitaður vísar 

í jákvæðni, góð gildi, auð og eitthvað sem stendur upp úr (Bear, á.á.). Hún vill að athyglin sé 

á sér því hún er best og hefur hæfileikana en ekki hinir. Stóllinn er hvítur og vísar hvíti 

liturinn í hreinleika og sakleysi. Hún situr ekki alveg á honum, hún tyllir sér bara á hann. 

Getur vísað í að í byrjun er hún óörugg og viti ekki að hún sé sú hæfileikaríkasta og beri af. 

Hún er ekki nógu ákveðin en uppgötvar seinna meir að hún geti orðið sú útvalda.  

 

 

Mynd 15 

Á mynd 15 sést hvar Lady Gaga stillir sér upp inni í hring og er umkringd af tíu 

karlmönnum. Lady Gaga stendur upprétt og er í mjög ýktum háhæluðum skóm sem þarfnast 

mikils aga að standa á. Hún stendur bein í baki og er ekki hokin. Bartky (1998) talar um að 
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kvenlegar hreyfingar, tjáningar og stellingar þarfnist stöðugs aga til að gefa af sér þokka og 

ákveðinn kynþokka. Konur verða að standa með magann inndreginn, axlirnar aftur og 

brjóstkassann úti til að sýna hann í sem mestu ljósi. Kvenlegt göngulag á að vera seðjandi og 

mjaðmahreyfingar fíngerðar en ögrandi. Hún talar einnig um að kröfurnar sem gerðar eru til 

kvenna séu afar miklar. Hvernig fegrunarstaðlar eru settir á kvenmenn, má þar nefna hvernig 

konur eiga að standa, ganga, farða sig, eyða líkamshárum og fá brjóstastækkanir svo eitthvað 

sé nefnt. Lady Gaga stendur inni í hringnum líkt og hún standi í alræðisbyggingu (e. 

panopticon), sem var hönnuð af Jeremy Bentham í lok 18. aldar. Alræðisbyggingin er 

hringlaga bygging sem líkist auga. Byggingin er með turni í miðjunni en ytri hlið hringsins 

skiptist upp í fangaklefa. Hver og einn klefi er með tveimur gluggum, annar sem snýr að 

miðjunni eða kjarnanum og hinn út. Í kjarnanum, turninum, er gert ráð fyrir varðmanni sem 

fylgist með þeim sem eru í klefanum, en þeir sjá ekki. Hugmyndin um vald byggist einkum á 

sjóninni. Strúktúr byggingarinnar skapar  tilfinninguna um að það sé einhver ósýnilegur 

alsjáandi (Bartky, 1998: 27). Fyrir Michel Foucault má sjá þessi sömu lögmál og eru fyrir 

hendi í strúktur alræðisbyggingunnar í sjálfu samfélaginu. Einstaklingar hagi sér í takt við 

það sé jafnvel einhver að fylgjast með þeim. Einstaklingar aga sig sjálfir líkt og a 

varðmaðurinn sé kominn í huga þeirra (Bartky, 1998). Í atriðinu eru karlarnir gerðir 

ógeðfelldir með grímum, einnig er hún með álíka grímu sem má túlka sem vísun í að við 

setjum á okkur grímur þegar við fórum út fyrir mörk heimilisins.  

 

         

Mynd 16       Mynd 17   
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Í einu atriði Bad Romance (sjá mynd 16) stillir Lady Gaga sér upp fyrir framan rúmið, 

hún snýr baki í það og stendur tignarleg með aðra hendina út. Allt herbergið er hvítt og rúmið 

sem kaupandinn var í, er það eina sem brennur. Loðfeldurinn sem hún klæðist er 

ísbjarnarkápa. Ísbjörninn og eldurinn tákna andstæður, ísbjörn táknar snjó og kulda á móti 

eldinum sem er heitur. Samkvæmt Woolcott (á.á.) er sagt að ísbjörn geti táknað endurnýjun 

og hringrás lífsins. Tímabil einveru og þörfin fyrir að leita inn á við og endurnýja sig. Ísbjörn 

táknar óttalausan og gáfaðan einstakling. Hvíti liturinn táknar hreinleika, ísbjörninn táknar að 

komast yfir hindranir sem hafa verið í veginum. Eldurinn táknar að nú sé kaupandinn ekki 

lengur í vegi hennar og hún getur öðlast frægð án hans. Tónlistarmyndbandið endar (sjá 

mynd 17) á því að hún liggur í sótugu rúmi við hliðina á brunninni beinagrind. Reykur kemur 

upp úr brjóstahaldara hennar.  Brjóstin fóru úr fyrrverandi hlutverki sem tákn frjósemis og 

urðu að morðvopni. Brjóstin vísa í valdeflingu hennar.  

 

4.2. Búningar við ýmis tækifæri 

 

Lady Gaga hefur mætt á ýmsar ráðstefnur og verlaunaafhendingar í áhugaverðum fatnaði. 

Hvert sem hún fer fær hún yfirleitt athygli fyrir skrautlegan og fjölbreytann klæðnað. Lady 

Gaga er aðgerðasinni og trygg stuðningskona málefna líðandi stundar. Hún er málsvari 

samkynhneigða, alnæmis og eineltis. Fyrir hana er ekki nóg að nota orðfæri heldur klæðir hún 

sig á ákveðinn hátt til að koma málefnum sínum betur á framfæri líkt og sjá má á myndum 

18, 19, 22 og 23. 

 

 

Mynd 18 
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Eins og fram hefur komið mætti Lady Gaga á MTV tónlistarverlaunaafhendinguna 

klædd í kjól gerðan úr kjöti (sjá mynd 18). Í sjónvarpsþætti Ellenar DeGeneres kom fram í 

máli Lady Gaga að hún væri að mótmæla stefnu bandaríksaher gagnvart samkynhneigðum: 

stefnan hljómaði „ekki spyrja og ekki segja frá“ (Oldenburg, 2010). Áður en hún kom fram á 

verðlaunaafhendingunni birtist hún á forsíðu japanska Vogue tímarítinu. Þar kom fram í 

greininni að „hún væri ekki eitthvað kjötstykki“
3
 (Kit, 2010: 2). Ég vil meina að með því að 

klæðast fatnaði sem líktist kjöti og koma með yfirlýsingu um að hún væri ekki eitthvað 

kjötstykki sem aðrir gætu horft á og notið, sé ekki síst vísun í útlitsdýrkunina og að 

söngkonur séu meira en bara kjötstykki sem umboðsmenn geta stjórnað. Eftir að hún klæddist 

fatnaðinum var hún mikið gagnrýnd af dýraverndunarsamtökum (Oldenburg, 2009). Fötin 

sem hún velur að klæðast eru einnig hennar leið til að ögra fyrirfram tilbúnum tískustöðlum 

og virkni þeirra að víkka þröngva fegrunarstaðla. 

 

     

Mynd 19      Mynd 20 

Lady Gaga mætti í sjónvarpsþátt í bandarískum morgunsjónvarpi klædd latex fatnaði 

sem átti að líkjast smokki (sjá mynd 19). Með því að klæða sig þannig var hún að vekja 

athygli á alnæmi og að fólk ætti að nota smokka til að koma í veg fyrir smit. Hún sagði í 

morgunþættinum: „ég vil vera fulltrúi kvenna og fólks út um alla heim og við þurfum að hafa 

áhyggjur af alnæmi, sem er aðal dánarorsök kvenna í heiminum“ (Kaufman, 2011). Einnig 

                                                 
3
 I am not a pieace of meat (Oldenburg, 2009) 
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gagnrýnir hún kynfræðslu í Bandaríkjunum þótt hún segi það ekki með beinum hætti heldur 

vill hún að foreldrar byrji fyrr að upplýsa börn sín á hættunni á alnæmi (Kaufman, 2011). 

Hún klæðist mjög stórum hatti og svörtum sólgleraugum, á enni hennar má sjá tvö hvöss 

horn, hornin lætur hana fá framandi útlit sem er varla hægt að segja að sé kynþokkafullt. Allt 

frá hattinum að nöglunum hennar er allt útpælt, sem þarfnast mikils aga. Á mynd 20 sjást 

hornin betur, þar er hún með fjögur horn á andlitinu og tvö horn á öxlum sem hægt er að túlka 

sem pýramída. Hún lítur út fyrir að vera norn í einhverju ævintýri. 

 

Mynd 21 

Í tónlistarmyndbandinu Telephone (2010) sem Lady Gaga og Beyonce gerðu saman, 

er glæpavettvangur notaður sem fordæmi (sjá mynd 21). Lady Gaga klæðist gulum borða sem 

lögreglan notar til að afmarka glæpavettvang. Í tónlistarmyndbandinu er vísað til þess að 

konur séu, frekar en karlar, fórnarlömb nauðgana og misnotkunar og vísað til 

samfélagsvandamála (Railton og Watson, 2011). Guli borðinn hylur allt hennar einkasvæði 

og annað augað. Með því að sýna eingöngu annað augað er hún að vísa í alsjáandann. Ýmsar 

samsæriskenningar hafa komið fram um tónlistarmyndböndin hennar Lady Gaga. Ein er sú að 

annað augað sé vísun í 666 eða djöfulinn (VC, 2010). Í grein Courtney Crowder (2010) 

kemur fram að ástæða þess að tónlistarmyndbandið var tekið í kvennafangelsi var að beina 

athygli að því að kvenmenn geta líka framið glæpi. Oft á tíðum eru glæpir kvenna litnir verri 

augum en karla og þær eru gerðar ógeðfelldari en þær í raun eru. Með tónlistarmyndbandinu 

vildi hún sýna fram á að ef konur fara ekki eftir óskráðum reglum um það hvernig góðar 

stelpur eigi að haga sér, þá eru þær ekki samþykktar af samfélaginu. Í nútíma samfélagi þar 

sem feðraveldi er ríkjandi er „varðmaðurinn“ komin inn í hugarheim kvenna og þær standa 
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frammi fyrir því að karllægt augnaráð hvíli á þeim. Þar af leiðandi gera konur að líkama 

sínum, til dæmis með því að farða sig og fjarlægja ýmis líkamshár, þannig að þær líti út eins 

og aðrir vilji sjá þær (Bartky, 1998). Þegar „varðmaðurinn“ er komin inn í hugarheim kvenna 

fara konur að klæða sig eftir því hvernig þrýstingurinn er í samfélaginu. Þar sem þrýstingur er 

á að líkami kvenna sé grannur þá klæða sumar konur sig í óþægileg aðhaldsföt (sjá mynd 22). 

Þar sem feitur líkami er ekki eftirsjónarverður og sýnir mikið agaleysi. 

 

         

Mynd 22      Mynd 23 

 

Susan Bordo (1992) telur að grannur líkami sé nauðsynlegur til þess að sýna 

velgengni, hver einasti hluti líkamans þarf að vera þjálfaður, mjúkur, ilmandi, hár fjarlægð og 

útpældur. Í dag er líkaminn sýndur í fjölmiðlum sem ein helsta uppspretta fjármagns fyrir 

konur. Að hafa kynþokkafullan líkama endurspeglar sjálfsmynd kvenna og valdeflingu. 

Aginn sem sumar konur finna fyrir kemur frá ýmsum áttum. Til dæmis höfðu lögin fyrr á 

tímum áhrif á að sumir einstaklingar sem klæddust fatnaði af hinu kyninu, áttu í hættu að vera 

handteknir. Foreldrar kenna stelpum að sitja dömulegar með fæturna saman og brosa fallega. 

Að lokum byggja fjölmiðlar upp ímynd kvenna þar sem líkaminn verður að sjónarspili 

(Bartky, 1998). 

Lady Gaga hefur klætt sig í ýmsa vegu og í alls kyns klæðnað, til er talsvert magn af 

myndum af henni í skrautlegum fatnaði. Þema hennar í gegnum tíðina er sú að gagnrýna 

útlitsdýrkunina og þá fáránlegu fegurðarstaðla sem eru gerðir á konur. Þrýstingurinn sem 
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konur verða fyrir kemur ekki aðeins frá samfélaginu heldur kemur hann einnig frá okkur 

sjálfum. Ef konur vinna, vinnu sína með því að losa sig við hár, klæða sig á ákveðinn hátt og 

ganga á sértakan hátt taka þær þátt í hinu karllæga samfélagi. Síðasta myndin af Lady Gaga 

(sjá mynd 23), þar er hún í hárkjól og gagnrýnir kröfuna um að snyrta öll líkamshár.  

Með því að klæða sig á þennan átt myndar hún umtal og fólk veltir fyrir sig ástæðu 

fyrir því að af hverju hún klæðist á þennan hátt. Lady Gaga er því frumkvöðull rétt eins og 

Madonna var á á níunda áratug síðustu aldar. Þar af leiðandi má spyrja hvort Lady Gaga sé 

ekki feminísti nútímans? 
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5. Lokaorð 

Ljóst er að söngkonur fara mismunandi leiðir við að skapa ímynd sína. Í vestrænum 

samfélögum hefur orðið gífurleg aðsókn í klám og jákvætt viðhorf er til þess. Menningin 

hefur orðið fyrir áhrifum af þessari þróun og er talsmáti sumra einstaklinga orðinn 

klámfengur og fólk hagar sér á klámfengan hátt. Tónlistarfólk er ekki undanskilið þessu og 

notar erótík og klám talsvert mikið í tónlistarmyndböndum sínum. Feðraveldið í 

tónlistariðnaðinum er áberandi þar sem mismunandi tónlistarstefnur eru ríkjandi. Má líka 

þessu við valdapýramída þar sem popptónlistin er neðar og minna metin en rokktónlist sem 

telst vera karllæg tónlist (Railton og Watson, 2011). Því talið er að karlar semji frekar tónlist 

sína sjálfir en konur, konur fái aðra til að semja fyrir sig. Þar af leiðandi verður popptónlistin 

minna metin. Áður fyrr voru táknmyndir kvenímynda tengar móðurhlutverkinu en 

karlímyndir voru tengdar fyrirvinnunni. Helsta táknmynd kvenímyndarinnar í dag er 

kynferðislega aðlaðandi og aðgengileg kona (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

 Tónlistarmyndbönd eru gerð til að koma söngvurum á framfæri. Þegar 

tónlistarsjónvarpsstöðvar komu til sögunnar jókst sala og vinnsla. Til að gera góð 

tónlistarmyndbönd eru fengnir aðilar sem koma úr ýmsum starfstéttum. Þegar aðilar koma úr 

klámmyndaiðnaðinum þá er hætta á að tónlistarmyndbönd verði ómeðvitað. 

Tónlistarmyndband er ákveðið fjölmiðlaform og hafa líkt og aðrir fjölmiðlar mikinn 

áhrifamátt við mótun fyrirmynda, staðalímynda og þróun samfélagsins. Lady Gaga hefur 

komið af stað samfélagsumræðu um staðalímyndir samfélagsins með sínum búningum, hún 

hefur eins og fram hefur komið, klætt sig í kjötbúning, hárbúning eða gengið um á skóm með 

mjög háum hælum. Leggur hún áherslu á hversu erfitt það sé að ganga í þeim og það þurfi 

mikinn aga til að ganga beinn í þeim. Tónlistarmyndböndin hennar eru ádeilur á samfélagið 

og tónlistariðnaðinn. Með því að klæðast á ákveðinn hátt bendir hún á hvernig skaðlegar 

staðalímyndir birtast í fjölmiðlum.  

Stundum spyr ég mig þeirrar spurningar; „fyrir hvern eru tónlistamyndböndin gerð?“ 

Eru þau gerð fyrir gagnkynhneigða karlmenn eða lesbískar konur. Markhópur popptónlistar 

eru samkynhneigðir karlmenn, ungir strákar og konur þannig að tónlistarmyndbandsgerðin 

ætti að sinna þessum markhópi betur og búa til tónlistarmyndbönd við hæfi, svo það þurfi 

ekki að fara að setja aldurstakmörk á tónlistarmyndbönd líkt og er gert við kvikmyndir 

(Railton, 2011). Sýnt hefur verið fram á að staðalímyndir sem birtast í fjölmiðlum hafa áhrif á 

unglinga. Mismunandi tónlist hefur áhrif á unglinga, rokk og rapp eykur neikvætt viðhorf 

karlmanna til kvenna. Tónlistarmyndbönd hafa meiri áhrif á hugmyndir unglinga til kynlífs 



42 

 

en rómantískar kvikmyndir gera (Tiggermann og Slater, 2003). Tónlistarmyndbönd eru oft 

ofbeldisfull og keppast við að sýna kynlíf á ofbeldisfullan hátt, með því að ögra 

áhorfandanum og geta þar af leiðandi valdið því að einstaklingar verði jákvæðari í garð 

nauðgana (Rubin, West og Mitchell, 2001). Hugmyndir fólks um kynlíf eru jákvæðari en 

áður. Stelpur með lítið sjálfsálit sem horfa mikið á tónlistarmyndbönd, geta farið að haga sér 

eins og fyrirmyndirnar í tónlistarmyndböndum og telja hegðunina eftirsóknarverða hjá 

strákum. 

Samband er á milli klámmyndaiðnarins og tónlistarmyndbanda, þar sem fjölmiðlar eru 

í eigu fárra aðila. Kvikmyndaverin og upptökustúdíóin eru í eigu sömu aðila og eiga 

klámmyndaiðnaðinn. Þannig hafa ímyndir úr klámmyndum troðið sér inn í 

tónlistarmyndböndin (Levander, 2008). Ímyndir söngvara eru í takt við klámvæðinguna, talað 

er um klámtísku þar sem klám er sjáanlegt út um allt. Madonna varð fræg á sama tíma og 

umræðan um klám var mikil. Hvort tilviljanir hafi átt sér stað þegar hún varð fræg, en hún 

notfærði sér klámtískuna og öðlaðist heimsfrægð. Með plötunni Erotica og bókinni Sex hefur 

Madonna verið titluð sem klámtískuverk. Þegar hún var gefin út þótti hún vera gróf, en efast 

ég um að ef hún kæmi út í dag að hún þætti eins gróf. Því fólk byggir alltaf upp meira og 

meira þol gagnvart klámi. Þar sem línan þegar Madonna var að gera tónlistarmyndbönd á 

sínum yngri árum, var á allt öðrum stað en hún er, nú til dags og línan virðist í raun nær 

ósýnileg. Madonna lék sér að því að leika kynferðislega gyðju og kynferðisleg gerendahæfni 

hennar var sýnileg. Hún valdi sjálf að hlutgera sig. Boðskapur Madonnu var umburðalyndi, 

að konur ættu að vera ákveðnar og sækja sér frama. Aðdáendur Madonna og Lady Gaga eru 

margir samkynhneigðir karlmenn og báðar eru baráttukonur fyrir málstað þeirra. Björk varð 

heimsfræg eftir að hún gaf út plötuna Debut, en hún hefur verið að syngja síðan hún var ung. 

Hún er ólík Madonnu og Lady Gaga þar sem hún er teknósólólistakona og þar með fær hún 

meira frelsi en þær í klæðaburði og sækir ímyndir sínar í náttúruna.  

Í ritgerðinni hef ég fjallað um þrjár heimsfrægar söngkonur með mismunandi ímyndir. 

Ímynd Bjarkar annars vegar og ímyndir Madonnu og Lady Gaga hins vegar. Madonna og 

Lady Gaga taka sína ímynd út frá klámvæðingunni, gera tónlistarmyndbönd sín að hætti 

klámtískunnar. Madonna lagði samt áherslu á að vera kynþokkafull og kvenleg. Lady Gaga er 

aftur á móti, oft og tíðum kynlaus og oft hálf ógeðfelld í tónlistarmyndböndum sínum. Það er 

rétt það sem hún segir að hún vilji ekki að strákar slefi yfir henni eins og þeir gera yfir 

Britney Spears, heldur vilji hún að strákar hugsi hvort þeim finnist það kynþokkafullt það 

sem hún er að gera eða hreinlega viðbjóðslegt. Ímynd Bjarkar er frumleg, náttúrudýr sem fer 

sínar eigin leiðir og prófar hlutina en gerir það aðeins einu sinni. Plöturnar sem hún er búin að 
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gera eru áframhaldandi þróun sem hún vinnur að, því hún vill prófa eitthvað nýtt. Hún sækir 

ekki efnivið sinn í klámmyndir, heldur sækir innblástur sinn í náttúruna og náttúruperlur sem 

finnast á jörðinni.  

 Lady Gaga hefur verið gagnrýnd fyrir að herma eftir öðrum listamönnum, hún er fræg 

fyrir að klæðast í öfgafulla og íburðarmikla búninga. Eins og Bordo (1993) og Bartky (1998) 

tala um agann sem fylgir því að vera kona og vera samþykkt af samfélaginu. Að karllægt 

augnaráð er búið að færa sig frá karlmönnum inn í hugarheim kvenna. Því miður mun 

klámvæðingin eingöngu aukast í framtíðinni, á meðan fjölmiðlar eru aðeins í eigu og undir 

stjórn karlmanna þá mun lítil breyting verða þar á. Ef fleiri listamenn væru eins og Björk, og 

færu sínar eigin leiðir og kæmu sínum hugmyndumr á framfæri og myndu ekki láta bjóða sér 

hvað sem væri, þá yrði kannski breyting í tónlistariðnaðinum.  

 Í byrjun ritgerðar, sagði ég að ég hafi verið í hneyksluð, þegar ég sá fyrsta skipti 

tónlistarmyndband með Lady Gaga, ég velti fyrir mér hvað hún væri að gera. Eftir að hafa 

skoðað og lesið mér til um Lady Gaga hef ég komist að niðurstöðu að öll hegðun hennar sé 

vel skipulögð að það sé tilgangur með öllum skrípaleiknum hjá henni. Hún er mjög vinsæl út 

um allan heim, hefur náð miklum frama á mjög skjótum tíma. Tel ég að hún sé að vinna við 

að búa til meistaraverk og áhorfendur séu meðleikararnir. Framkoma hennar og búningarnir 

lætur fólk spyrja sjálft sig hvað hún sé eiginlega að gera, lætur fólk velta fyrir sér 

samfélaginu, og lætur fólk spyrja spurninga. Aftur á móti mætti fjölmiðlafólk spyrja betur 

spurninga og gagnrýna meira líkt og Lady Gaga gerir. Eins og Madonna þá hefur Lady Gaga 

skrifað sjálfa sig inn í tónlistarsögubækurnar með pompi og prakt, erfitt verður fyrir næstu 

söngkonur að feta í fótspor hennar.  

Ég lifi í draumaheimi í þeirri von um að það komi söngkona sem er góð í að syngja og 

dansa án þess að þurfa að dansa hálfnakin og verður góð fyrirmynd fyrir ungar stelpur. Að 

þær vilji verða eins og þessi söngkona. Aftur á móti er markaðurinn gerður til að græða sem 

mest. Söngkonurnar eru gerðar að neysluvöru og eiga að selja sem mest. Staðreyndin er því 

miður sú að kona sem er klædd í föt selur minna en hálfnakin kona. Karlkyns söngvarar geta 

verið í hvaða klæðnaði sem er, það hefur ekki áhrif á sölutölu þeirra.  
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