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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er rithöfundurinn og myndlistakonan Claude Cahun 

sem fæddist í Frakklandi árið 1894. Cahun var nánast óþekkt þar til fræðimaðurinn 

François Leperlier gaf út bók um hana árið 1992, Claude Cahun, l’écart et la 

metamorphose. Bók Leperlier vakti athygli annara fræðimanna og almennings á 

verkum hennar og í dag er hún af mörgum álitin fyrirrennari samtímalistakvenna sem 

fjalla í list sinni um kynhlutverk og sjálfsímynd kvenna í vestrænu samfélagi. 

Mikið hefur verið skrifað um Cahun út frá kynjafræðilegum og feminískum 

sjónarmiðum en einnig hefur áhugi á henni meðal fræðimanna hinsegin fræða (e. 

queer-theory) farið stigvaxandi. Cahun vann meirihluta ferils síns innan hugmynda 

súrrealisma og starfaði um tíma náið með mörgum af helstu listamönnum stefnunnar. 

Hún var rétt í kringum tvítugt þegar hún hóf að taka sjálfsmyndir og eftir hana liggja 

einhverjar af merkilegustu og jafnframt óvæntustu sjálfsfrásögnum 

ljósmyndasögunnar. 

Í ritgerðinni er reynt að varpa ljósi á sjálfsfrásögn í verkum Claude Cahun þ.e. 

ritverkum, ljósmyndum og klippimyndum. Skoðað er hvernig hún fær með aðstoð 

þessara miðla útrás fyrir þörf sína til að umbreyta sér og máta ný hlutverk með það að 

markmiði að komast að kjarna síns sanna sjálfs. Þau verk Cahun, sem skoðuð eru í 

ritgerðinni, sýna öll einhverskonar birtingarmynd sjálfsfrásagnar listakonunnar.  
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1. Inngangur 

Upphaf tuttugustu aldarinnar var tímabil róttækra breytinga í Evrópu. Stórtækar 

breytingar urðu á listum og bókmenntum og upp spruttu hinar ýmsu framúrstefnu-

hreyfingar eins og dada, expressjónismi og súrrealismi. Undanfarna tvo til þrjá áratugi 

hefur saga lista verið endurskoðuð með tilliti til listakvenna sem lítið hafði verið 

fjallað um fram til þessa. Fræðimenn hafa í auknum mæli fjallað um listakonur sem 

störfuðu innan hugmynda súrrealisma, stefnu sem er alræmd fyrir meðferð sína á 

hugmyndum konunnar og kvennleika.  

Í bókinni Mirror Images: women, surrealism, and self-representation (1998) er 

kafli eftir Whitney Chadwick, sem nefnist : An infinite play of empty mirrors – 

Women, surrealism, and self-representation. Þar bendir hún á að súrrealismi hafi verið 

ein fyrsta móderníska listhreyfingin sem gerði konum kleift að fjalla um huglægni 

kvenna og kvenlegt myndmál. Listakonur sem störfuðu innan stefnunnar hófu margar 

hverjar að fjalla um hlutverk kvenna í vestrænu samfélagi og notuðu þær sína eigin 

ímynd og líkama sem upphaf þeirrar umfjöllunar. 

Þessar sjálfsfrásagnir eru oft á siðferðislegum og pólitískum nótum. Þær eru ádeila 

á veröldina sem þær lifa í, hlutskipti kvenna og hvað felst í því að vera kona. Með 

sköpun sinni taka listakonur stjórn á eigin líkama og nota til þess hina ýmsu miðla, til 

að mynda ljósmyndun, málverk og myndbandsverk.  

Það sem er einna helst áberandi og gegnumgangandi í sjálfsfrásögn kvenna er að 

líkami konunnar er ekki lengur boðinn upp sem hlutur sem karlmenn girnast. Heldur 

sýna þær líkama sinn sem hluta af eigin listsköpun, þar sem ekki aðeins líkamlegt 

heldur einnig andlegt ástand þeirra er til umræðu. Þær birta áhorfendum eigin sýn og 

upplifun á lífi sínu og tilveru. Þannig búa þær til verk sem býður upp á mikilvægt 

samtal milli sín sem listakvenna og þeirri menningu og samfélagi sem þær lifa í. 

Hin franska Claude Cahun, rithöfundur og myndlistarkona, vann með hugmyndir 

um sína eigin sjálfsímynd og ímyndir kvenna. Verk hennar voru unnin innan 

hugmynda súrrealisma. Eftir Cahun liggur þónokkuð af textum og ljósmyndum en 

hennar þekktasta bók, Aveux non avenus (1930), hefur fest hana í sessi sem einn af 

helstu rithöfundum súrrealisma. 
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Stór hluti ljósmynda Cahun eru sjálfsmyndir og sýna þörf hennar til að rannsaka 

eigin sjálfsímynd, útlit og kynhneigð. Sjálfsfrásögnin er einn mikilvægasti partur 

verka hennar og kemur fram í ritverkum, ljósmyndum og klippimyndum. 

Í þessari ritgerð er fjallað um Claude Cahun, ævi hennar, listsköpun og sérstöðu 

sem listakonu. Skoðað er hvernig fræðimenn eins og Whitney Chadwick og Abigail 

Solomon-Godeau hafa skrifað um hana. Áhersla er lögð á að skoða verk Cahun út frá 

sögulegu samhengi og hvernig hún er hluti af stefnu súrrealisma. Notuð er 

flokkunaraðferð fræðimannsins David Bate á súrrealískri ljósmyndun til þess að 

staðsetja ljósmyndir hennar innan hins sögulega súrrealisma. Þá er fjallað um 

sjálfsfrásögn Cahun og hvernig slík frásögn birtist í verkum hennar. Þessi mikla 

sjálfskoðun og frásögn hefur dregið fræðimenn, almenning og aðra listamenn að 

verkum hennar og skoðunum en jafnframt að því ótrúlega lífi sem hún lifði. 
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2. Claude Cahun 

Claude Cahun (1894-1954) var rithöfundur og myndlistarkona sem vann innan 

hugmyndaheims súrrealismans. Hún fæddist árið 1894 í Nantes, Frakklandi, var af 

gyðingaættum og átti vel menntaða fjölskyldu. Faðir hennar var ritstjóri tímaritsins Le 

Phare de la Loire og föðurbróðir hennar var symbólíski rithöfundurinn Marcel 

Schwob. Fæðingarnafn Cahun var Lucy Renée Mathilde Schwob og var hún undir 

miklum áhrifum af bókmenntaáhuga og störfum fjölskyldumeðlima sinna. Árið 1906 

var Cahun send í skóla til Englands og var þar í tvö ár þar sem hún náði góðu valdi á 

ensku.
1
  

Lucy Schwob tók sér snemma nokkur dulnefni. Í kringum árið 1917 breytti hún 

nafninu sínu í Claude Cahun og um tíma notaði hún einnig dulnefnin Daniel Douglas 

og Claude Courlis. Claude er hlutlaust nafn, gengur bæði sem karlmanns- og 

kvennmannsnafn í Frakklandi. Frá því snemma á þriðja áratugnum bjó Cahun í París 

með vinkonu sinni, stjúpsystur, samstarfskonu, ástkonu og lífsförunaut, Suzanne 

Malherbe (1892-1972). Rétt eins og Claude Cahun tileinkaði Malherbe sér dulnefni, 

Marcel Moore, en hún hafði stundaði nám við École des Beaux-Arts í Nantes þar sem 

hún nam málaralist, teikningu og tréskurð. Saman mynduðu þær par sem stundaði 

samkomur mennta- og listafólks og voru í nánum samskiptum við hóp súrrealista í 

París á millistríðsárunum.
2
 

Á þeim tíma sem hún tekur upp nafnið Claude Cahun fór hún með aðstoð Moore 

að taka sjálfsmyndir þar sem hún klæddi sig upp fyrir myndavélina, fór í búninga eða 

afklæddi sig. Hún bregður sér í hin ýmsu hlutverk, bæði karl- og kvennhlutverk en 

stundum er kynið órætt. Hún var óhrædd við að breyta útliti sínu til að ná því fram á 

ljósmyndinni sem hún sóttist eftir og átti það til að raka af sér augabrýr og hár. Á 

einni ljósmynd birtist hún áhorfendum sem sterk og ákveðin persóna þar sem 

augnaráð hennar mætir linsu myndavélarinnar en á þeirri næstu kemur hún fram sem 

brothætt og viðkvæm vera sem virðist forðast það að vera viðfang áhorfandans. 

                                                        
1
 Kristine von Oehsen, „The lives of Claude Cahun and Marcel Moore“ í Don’t Kiss Me: The art of  

Claude Cahun & Marcel Moore, Louise Downie ritstjóri, Aperature Foundation, New York,  

2006, bls. 10. 
2
 Katy Kline, „In or out of the picture: Claude Cahun and Cindy Sherman“ í Mirror images: women,  

surrealism, and self-representation, Whitney Chadwick ritstjóri, The MIT Press, Cambridge  

Massachusetts, 1998, bls. 70. 
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Cahun var virk á pólitískum grundvelli og hafði sterkar skoðanir á hinum ýmsu 

þjóðfélagsmálum. Árið 1918 birtist grein eftir hana í hinu virta tímariti Mercure de 

France þar sem hún dró athygli að hinum umdeildu Billing réttarhöldum í London.
3
  

Árið 1932 gerðist hún meðlimur í Association des Ecrivains et Artistes 

Révolutionnaires, AEAR, þar kynntist hún André Breton. Cahun hjálpaði til við að 

semja pólitíska áróðursbæklinga sem gerðir voru af Breton og stuðningsmönnum 

AEAR og skrifaði einnig undir þá. Árið 1934 birti hún Les paris sont ouverts sem er 

málsvörn fyrir pólitíska möguleika ljóðlistarinnar. Á þessum árum tók hún reglulega 

þátt í samkomum súrrealista, fundum þeirra, útgáfum og sýningum.
4
 Á fjórða 

áratugnum var hún meðlimur í and-fasistahópnum Contre-Attaque. Í bæklingi sem 

gefinn var út af hópnum stóð: “DEATH TO ALL SLAVE OF CAPITALISM”. Sem á 

íslensku þýðir, dauði til allra þræla kapítalismans.
5
 Hún starfaði með Contre-Attaque 

þangað til André Breton og George Bataille hófu innbyrðis valdabaráttu og hópurinn 

leystist upp.
6
 

Árið 1937 fluttu Cahun og Moore til eyjunnar Jersey í Ermasundi. Þangað höfðu 

þær áður farið í frí með fjölskyldu sinni og voru vissar um að þar gætu þær fundið 

öruggan samastað. Mikil ólga var í Evrópu á þessum tíma enda var seinni 

Heimsstyrjöldin að bresta á. Þegar París var hernumin árið 1940 bjuggu þær í Jersey 

og stuttu seinna sama ár hernámu Nasistar eyjuna. Í stað þess að flýja til Bretlands, 

eins og margir íbúar Jersey gerðu, hófu Cahun og Moore skipulagða baráttu gegn 

Nasistum. Þær báru meðal annars út dreifibréf en eftir nokkur ár af þessum 

mótmælum voru þær handteknar fyrir landráð og dæmdar til lífláts en var að lokum 

sleppt úr haldi.
7
  

Á meðan þessu stóð, hélt Claude Cahun áfram að taka sjálfsmyndir. Í staðinn fyrir 

þessar dularfullu sjálfsmyndir þar sem augnaráð hennar er stíft, nánast rafmagnað, fer 

hún að ljósmynda sjálfa sig í umhverfi þar sem hún er í meiri tengslum við náttúruna. 

                                                        
3
 Sama heimild, bls. 70. 

4
 Tirza True Latimer, „Acting out: Claude Cahun and Marcel Moore“ í Don’t Kiss Me: The art of  

Claude Cahun & Marcel Moore, Louise Downie ritstjóri, Aperature Foundation, New York,  

2006, bls. 67. 
5
 Katharine Conley, „Claude Cahun’s counter-archival héroïnes“ í Don’t Kiss Me: The art of Claude  

Cahun & Marcel Moore, Louise Downie ritstjóri, Aperature Foundation, New York, 2006,  

bls. 27. 
6
 Honor Lasalle og Abigail Solomon-Godeau, „Surrealist confession: Claude Cahun’s photomontages”  

í After Image, vol. 19, nr. 8, mars 1992, bls. 10. 
7
 Claire Follain, „Lucy Schwob and Suzanne Malherbe – Résistantes” í Don’t Kiss Me: The art of  

Claude Cahun & Marcel Moore, Louise Downie ritstjóri, Aperature Foundation, New York,  

2006, bls. 68 - 69. 
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Hún stillir sér upp úti í garði, við byggingar og klæðist mun sjaldnar samskonar 

ögrandi búningum og á ljósmyndum fyrri áratuga.
8
 

Cahun var mjög fær í ensku og þýddi skrif kynjafræðingsins Havelock Ellis yfir á 

frönsku, en kenningar hans voru mjög umdeildar á þessum tíma. Hann setti fram þá 

kenningu að mögulega væri til þriðja kynið, kyn sem sameinaði karlmannlega og 

kvennlega kosti en væri til sem hvorugt.
9
 Þessi kenning hafði mikil áhrif á Cahun og 

sést það bæði í skrifum hennar og á þeim sjálfsmyndum þar sem hún tileinkar sér kyn 

karls eða konu. Stundum er ekkert kyn greinilegt, hún verður kynlaus vera. Í bókinni 

Aveux non avenus kemur fram þetta flökt á milli kynja sem rekja má til kenninga 

Havelock Ellis:  

 

Stokkið spilin. Karlmannleiki? Kvennleiki? Það fer eftir aðstæðum. Hvorugkyn er 

það eina kyn sem hefur ætíð hentað mér. Ef það væri til í okkar tungumáli þá gæti 

enginn séð óákveðni hugsanna minna. Ég væri þá vinnubýfluga það sem eftir er.
10

  

 

Það er eins og Cahun líti á kyn sem hlutverk eða grímu sem hægt er að setja upp 

eða taka niður eftir eigin hentugleika og nota til þess að komast nær kjarna sjálfs síns. 

Til þess notar hún myndavélina þar sem hún speglar oft á tíðum, eða tvöfaldar ímynd 

sína. Cahun býr til annað sjálf sem hún festir í formi ljósmyndar, formi sem gerir 

henni kleift að skoða sig, einangra sjálfið og rannsaka.  

 

  

                                                        
8
 Katy Kline, „In or out of the picture: Claude Cahun and Cindy Sherman“, bls. 75. 

9
 Sama heimild, bls. 71. 

10
 Claude Cahun, Disavowals, Susan de Muth þýddi á ensku, The MIT Press, Cambridge  

Massachusetts, 2007, bls.151 - 152. Íslensk þýðing höfundar. 
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3. Fræðileg umræða um Cahun 

Mikið hefur verið skrifað um Cahun frá því að verk hennar komu fyrst fyrir augu 

almennings á níunda áratugi tuttugustu aldar. Fyrsta bókin sem gefin var út og fjallaði 

eingöngu um hana, Claude Cahun, l’écart et la metamorphose (1992), er eftir 

François Leperlier. Þetta var frumrannsókn og byrjunarreitur margra þeirra 

listfræðinga sem síðar hafa fjallað um listakonuna, meðal þeirra eru Abigail Solomon-

Godeau, Honor Lasalle, Jennifer Mundy og Whitney Chadwick. Rannsóknir þessara 

fræðimanna og annarra hafa fjallað um verk Cahun og hvernig þau passa inn í og 

eiga, að þeirra mati, í samræðum við módernískar og póstmódernískar kenningar um 

sjálfsímynd og hlutverk kynja. Einnig hafa fræðimenn innan hinsegin fræða (e. queer-

theory) sýnt verkum Cahun aukinn áhuga. Rannsóknir margra fræðimanna hafa að 

miklu leyti sniðgengið sögulegt samhengi listakonunnar og eru verk hennar iðulega 

borin saman við verk samtíma listakvenna á borð við Francescu Woodman eða Cindy 

Sherman og leiknu sjálfsmyndir hennar. Þessi samanburður á sérstaklega við um 

sjálfsmyndir Cahun sem varla er hægt að ræða án þess að þær séu skoðaðar út frá 

kynjafræðilegu og feminísku sjónhorni.  

Fræðimennirnir Solomon-Godeau og Lasalle hafa skrifað verk Claude Cahun inni í 

pólitíska orðræðu þessara sjónarmiða. Þær halda því fram að sú staðreynd að Cahun 

var samkynhneigð hafi aðgreint hana frá öðrum listakonum sem störfuðu innan 

hugmyndaheims súrrealismans þar sem þær voru yfirleitt ástkonur eða listagyðjur 

listamanna. Hér má nefna Lee Miller og Doru Maar sem báðar unnu með 

ljósmyndamiðilinn, en voru fyrst og fremst þekktar sem ástkonur. Miller var ástkona 

Man Ray og Maar var ástkona Pablo Picasso. Cahun var hvorki ástkona né listagyðja 

neins listamanns og sköpun hennar féll ekki í skugga neins líkt og hjá Miller og Maar. 

Ástæður þess að verk hennar komu svo seint upp á yfirborðið eru meðal annars þær 

að hún var kona, samkynhneigð og gyðingur. Mikilvægt er að muna að Cahun var 

fyrst og fremst rithöfundur en ekki ljósmyndari og það er ástæða þess að ljósmyndir 

hennar komu seint fram, þær voru einkamál hennar og Marcel Moore sem þær deildu 

með fáum. 

Frá því að verk Cahun komu fram á sjónarsviðið og með útgáfu bókar Leperlier frá 

árinu 1992 hefur verið rætt um Cahun sem undanfara póstmódernískra listkvenna eins 

og Cindy Sherman og Francescu Woodman. Því hefur verið haldið fram að Cahun 

hafi verið á undan sínum tíma, en með frekari rannsóknum á verkum hennar og lífi 
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hafa þessi sjónarmið fræðimanna verið á undanhaldi og nú er horft til Claude Cahun í 

sögulegu samhengi frekar en póstmódernísku. Whitney Chadwick bendir á að með 

því að bera verk nútíma listamanna saman við bakgrunn hins sögulega súrrealisma 

megi sjá formlegan og huglægan kjarna þar sem fortíð og nútíð mætast. Þegar 

sögulegur súrrealismi er endurlesinn í gegnum nútíma menningu tekur það, í sumum 

tilvikum, sögulegt og menningarlegt gildi frá verkum. Slík endurlesning fylgdi 

enduruppgötvun verka Fridu Kahlo og Claude Cahun snemma á níunda áratug 

tuttugustu aldar. Að ákveðnu marki hefur verið litið framhjá samræðum Kahlo við 

mexíkóska menningu, pólitík og sögu, sérstaklega í Norður Ameríku og frekar litið 

þar á verk hennar sem ímynd kvennlegrar angistar.
11

  

Á sama hátt hefur sá einfaldleiki sem fylgir ljósmyndum Cahun verið bendlaður 

við póstmódernískt sjónarhorn. Einfaldleiki ljósmynda hennar undirstrikar þá 

sjálfsímynd sem kemur fram á þeim. Sjálfsímyndin er óvænt en á sama tíma óstöðug 

og breytileg. Hið póstmóderníska sjónarhorn hefur skyggt á þær ýmsu mótsagnir sem 

finna má í textum hennar og margslungið eðli textanna sjálfra, ásamt því að hafa haft 

áhrif á birtingarmyndir verka hennar sem sýna margbrotin sjálf listakonunnar.
12

 

 

  

                                                        
11

 Whitney Chadwick, „An infinite play of empty mirrors – Women, surrealism, and self- 

representation“ í Mirror Images: women, surrealism, and self-representation, Whitney  

Chadwick ritstýrði, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1998, bls. 7. 
12

 Sama heimild, bls. 7. 
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4. Sjálfsfrásögn í listum 

Þegar listafólk af hvoru kyni sem er notfæra sér sjálfsfrásögn í list sinni nýta þau sér í 

flestum tilvikum persónuleg og kynferðisleg auðkenni sín. Með frásögn sem þessari 

gera þau tilraun til þess að staðsetja sig félagslega og menningarlega í veröldinni.
13

 

Sagan Nadja eftir André Breton hefst með spurningunni „Hver er ég?”, þetta er leit að 

eigin sjálfi. Hann hefur komist að því hver hann er í enda sögunnar en Nadja, unga 

konan sem hann kynnist týnir sjálfri sér, verður geðsjúk og er komið fyrir á 

geðveikrarhæli. Breton heldur geðheilsu sinni á meðan Nadja fellur niður í hyldýpi 

geðveikinnar.
14

 

Konan einkennir verk listamanna innan súrrealismans og þá sérstaklega í 

ljósmyndum. Konan er birt sem viðfang löngunar listamannsins og líkami hennar 

birtist í gegnum blætisdýrkun karlmannsins. Listamenn leituðust við að sýna niðurrif 

og möguleika sköpunarinnar í gegnum erótíska löngun karlmannsins og upphöfðu 

konuna sem listagyðju í mörgum þessara blætiskenndu birtingarmyndum. Á sama 

tíma og listamennirnir unnu með slík efni sneru margar listakonur, sem einnig 

störfuðu innan hugmynda súrrealismans, sér að eigin raunveruleika. Þær rannsökuðu 

eigin líkama í listsköpun sinni, líkama kvenna sem vettvang þar sem ósamræmi var 

milli eigin langanna og þeirra langanna kvennleikans sem samfélagið hefur mótað. 

Þetta varð einskonar vefur, ofinn af væntingum þjóðfélagsins til konunnar, sögulegum 

ályktunum og hugmyndafræðilegum hugmyndum um hana í gegnum sögu 

mannkynsins.
15

  

Slíkar sjálfsmyndir og frásagnir buðu þáverandi venjum á birtingu kvennlíkamans í 

listasögunni birginn á nýjan og róttækan hátt. Þessar sjálfsfrásagnir halda áfram að 

miðla til seinni kynslóða listakvenna þar sem þær leitast við að rannsaka hugmyndir 

um kyn, kynferði, náttúru og menningu í gegnum sjálfsfrásögnina.
16

 Með því að nota 

líkamann á slíkan hátt, sem merkingarlegt verkfæri í samtali við menningu sem er 

ríkjandi, má segja að súrrealismi hafi komið af stað breytingum þar sem listakonur 

                                                        
13

 Whitney Chadwick, Katy Kline og Helaine Posner, „Foreword“, í Mirror images: women,  

surrealism, and self-representation, Whitney Chadwick ritstjóri, The MIT Press, Cambridge  

Massachusetts, 1998, bls. ix - x. 
14

 David Bate, Photography & Surrealism: sexuality, colonialism and social dissent, I. B.  

Tauris & Co. Ltd, London, 2004, bls. 88. 
15

 Whitney Chadwick, Katy Kline, Helaine Posner, „Foreword“, bls. viii - ix. 
16

 Sama heimild, bls. viii - ix. 
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gátu byrjað að rannsaka og tjá hið flókna og tvíræða samband milli líkama konunnar 

og sjálfsmyndar hennar.
17

 

 

4.1  Sjálfsfrásögn kvenna 

Mikið af sjálfsfrásögnum kvenna sýna hversu flókið samband kvenna er orðið við 

hugmyndir þjóðfélagsins um kvennleikann. Listakonur fundu sig knúnar til þess að 

samþykkja opinbert mynd- og tungumál feðraveldisins eða finna upp á nýju 

persónulegu tungumáli og undirstrika með því sérstöðu eigin kvennleika.
18

 

Listakonur hafa skilið eftir sig mikið af sjálfsmyndum og öðrum sjálfsfrásögnum 

þar sem þær nota sinn eigin líkama við listsköpun og með hans hjálp brjóta þær niður 

innri og ytri skoðanir sjálfsins sem settar eru af samfélaginu. Þær skoða í gegnum hina 

ýmsu listmiðla hvernig líkami konunnar er merktur með kvennleika. Þá er átt við að 

líkaminn sé bæði merktur með lifaðri og lærðri reynslu jafnt og huglægri reynslu sem 

verður til með nýjum frásögnum. Slík verk virðast ekki eiga neina samleið með 

verkum þeirra listamanna sem unnu innan súrrealismans. Þeir hölluðust frekar að því 

að birta sínar eigin langanir, að staðsetja og skrásetja augnablikið þegar rof á milli 

meðvitundar og undirmeðvitundar á sér stað.
19

 

Þær listakonur sem tengdust súrrealisma höfðu ólíkan bakgrunn, tilheyrðu 

mismunandi stéttum samfélagsins, þær höfðu ólíkar stjórnmálaskoðanir og kynhneigð 

þeirra var ekki ávallt sú sama. Þessi auðkenni mótuðu sjálfsímyndir þeirra sem og 

einstaklingsbundið svið hverrar listakonu fyrir sig, bæði innan bókmennta og annara 

lista. Whitney Chadwick nefnir sem dæmi um slík auðkenni Fridu Kahlo og 

mexíkóska portrettgerð 19. aldar, verk tengd læknisfræði og fígúratívar hefðir retablo 

altaristaflna í Mexíkó. Leonoru Carrington og ítölsk 14. aldar málverk sem og 

uppruna keltneskra bókmennta og enskra barnagælna.
20

  

Í þessu samhengi er hægt að horfa til Claude Cahun sem hafði mikil tengsl við 

leikhúsið, hlutverk leikarans og samband hennar við symbólisma, sérstaklega vegna 

föðurbróðurs síns Marcel Schwob. Listamenn symbólisma voru fyrstir til að halda því 

                                                        
17

 Whitney Chadwick, „An infinite play of empty mirrors – Women, surrealism, and self- 

representation“, bls. 4. 
18

 Sama heimild, bls. 11. 
19

 Sama heimild, bls. 4. 
20

 Sama heimild, bls. 5 - 6. 
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fram að innri veröld skapgerðar og tilfinninga væru hin réttu viðfangsefni listarinnar 

en ekki hinn hlutlægi heimur ytri reynsluheims.
21

 Það kemur því ekki á óvart að 

Claude Cahun hafi fundið samleið með hugmyndum súrrealisma þar sem stefnan 

upphafði hið stórkostlega, drauma og leitaði leiða við að frelsa ímyndunaraflið og 

undirmeðvitundina. Stefna þar sem ekki aðeins bókmenntir og list voru metin mikils 

heldur einnig sálfræðikenningar, heimspeki og pólitík. 

 

4.2  Sjálfsfrásögn í ljósmyndum Claude Cahun 

Sjálfsfrásögn verka Cahun er sterkasti þráðurinn í list hennar og líklega sá 

mikilvægasti sem þarf að hafa í huga þegar verk hennar eru rannsökuð. Mikilvægt er 

að muna að ljósmyndir hennar voru ekki ætlaðar til þess að koma fyrir sjónir 

almennings. Ljósmyndirnar voru einhverskonar samræður sem hún átti við sjálfa sig 

og vann að með hjálp Marcel Moore. 

Ljósmyndirnar eru mjög persónulegar og var aðeins ein sjálfsmynd birt 

opinberlega á meðan Cahun lifði, fyrir utan klippimyndirnar sem fylgja Aveux non 

avenus. Þessi sjálfsmynd, Autoportrait frá 1929-1930, (237 mm x 149 mm) var birt í 

tímaritinu Bifur, no. 5, árið 1930.
22

 Á ljósmyndinni er Cahun fyrir miðju, axlir hennar 

eru berar og dregur hún þannig athygli að þeim og höfði sínu. Hún hefur rakað af sér 

hárið og ýtir vöntun þess undir hlutleysi kyns og viðkvæmni hennar þar sem við 

sjáum hvorki karlmannleg né kvennleg einkenni. Hún hallar höfði sínu örlítið til 

hægri og svipur hennar er hlutlaust. Ennið hefur verið teygt svo höfuðlag hennar er 

egglaga. Þetta er eina myndin sem vitað er um þar sem Cahun hefur notað 

ljósmyndatækni til þess að breyta líkamlegu útliti sínu á róttækan hátt og minnir 

tæknin á ljósmyndir André Kértesz þar sem hann teygir á og raskar líkömum kvenna. 

Á mörgum sjálfsmynda Cahun dregur hún athygli áhorfandans að andliti sínu, eins 

og á ljósmyndinni Autoportrait þar sem það eina sem hún sýnir af líkama sínum eru 

axlirnar. Með þessu móti afmáir Cahun þau einkenni sem dregið geta áhorfendur að 

því að ákvarða kyn hennar og setur andlega áherslu á sjálf sitt sem hún býður upp á að 

sé vandlega rannsakað, jafnvel dæmt af þeim sem horfir. Hún leitar ekki skjóls á bak 

við neina fylgihluti eða leikmuni, ekki heldur á bak við hár sitt og augabrúnir. Það er 

                                                        
21

 Amy Dempsey, Style, Schools and movements, Thames & Hudson Ltd, London, 2004, bls. 41. 
22

 Abigail Solomon-Godeau, „The Equivocal “I”: Claude Cahun as lesbian subject“ í Inverted  

Odysseys, Shelley Rice ritstjóri, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1999, bls. 124. 
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aðeins hún sjálf, viðfangið, sem heimtar að láta skoða og rannsaka útlit sitt sem 

heimtar athygli áhorfandans. 

Því er mikilvægt að velta fyrir sér hlutverki þessara mynda. Voru þær eingöngu 

fyrir Cahun og Marcel Moore, sem einhverskonar samtal þeirra á milli? Voru þær 

kannski eingöngu til þess að þjóna þörf Cahun til þess að leika einskonar 

einkaleikhús? Leikhús sem þjónaði þörf hennar til að leika ný hlutverk, í sumum 

tilvikum hlutverk sem samfélagið hefur neitað henni að leika í daglegu lífi.  

Franski fræðimaðurinn Roland Barthes skoðar samband ljósmyndar og leikhúss í 

bók sinni Camera Lucida. Þar talar hann um að ljósmyndin sé einskonar frumstætt 

leikhús, einhverskonar Tableau Vivant eða þögul leikræn uppstilling.
23

 Með því að 

líta á ljósmyndina á þennan hátt, sem dramatíska list, gerir hann okkur kleift að hugsa 

um ljósmyndina sem vettvang þar sem hægt er að leika, frekar en að ljósmyndin sé 

aðeins einskonar stilla úr kvikmynd sem tekin er út úr raunveruleikanum.  

Leikræn framkoma heimtar óneitanlega áhorfendur og með því að horfa í gegnum 

linsu myndavélarinnar eins og Barthes leggur til færist fókusinn á hlutverk 

áhorfandans í gerð merkingarinnar. Þetta opnar nýja innsýn inn í mikið af 

ljósmyndalegum og einnig leikrænum venjum og hefur sérstakan viðauka í sambandi 

við verk eftir Claude Cahun sem unnin voru í samstarfi við Marcel Moore.
24

 Þar sem 

Moore spilaði stórt hlutverk í gerð sjálfsmynda Cahun, ljósmynda sem væru ef til vill 

ekki til ef hún hefði ekki verið til staðar. Hún var nánasta samstarfskona Claude 

Cahun, áhorfandi hennar og þáttakandi þegar kom að þeim hlutverkaleik sem birtist 

okkur á sjálfsmyndunum. 

 

  

                                                        
23

 Roland Barthes, Camera Lucida, Vintage, London, 2000, bls. 32. 
24

 Tirza True Latimer, „Acting out: Claude Cahun and Marcel Moore“, bls. 56. 
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5. Súrrealismi  

Súrrealimi birtist sem ein áhrifamesta framúrstefnuhreyfing 20. aldar. Framúrstefnur 

sýndu fólki nýja nálgun við þjóðfélagið og menninguna. Þessi nálgun streittist á móti 

ákveðinni hugsun sem var ráðandi á þessum tíma, hugsun sem snerist um fyrirfram 

mótaða þáttöku fólks í þjóðfélaginu og leikaraskap í samfélaginu. Framúrstefnur voru 

gagnrýnar á föst viðhorf og sýndu fram á nýjar hugmyndir um hvernig hægt sé að lifa. 

Þær skoruðu á fólk að sýna viðnám við aðgerðarleysi og gagnvart þeim örlögum sem 

sagan ætlaði þeim.
25

  

Líkt og fleiri framúrstefnur snerist stefna súrrealisma um að ná algjörri breytingu á 

hugsun fólks og leitaðist súrrealismi við að brjóta niður hindranir sem eru á milli innri 

og ytri veraldar mannsins. Súrrealistar töldu að með því að breyta hvernig fólk 

meðtók og skynjaði raunveruleikann væri kominn möguleiki á frelsun 

undirmeðvitundarinnar. Hugmyndir súrrealista höfðu þannig möguleika á að koma á 

samræmi milli undirmeðvitundar og meðvitundar og þar með frelsa mannkynið undan 

fjötrum skynsemi sem fram til þessa hafði að þeirra mati aðeins leitt til stríðs og 

yfirráða.
26

  

Ímyndunaraflið gegnir mikilvægu hlutverki í súrrealískri fagurfræði og í 

stefnuyfirlýsingu André Breton frá árinu 1924 segir: „Dýrðlega ímyndunarafl, það 

sem ég elska í þér öðru fremur er að þú fyrirgefur ekkert.”
27

 Í þessari 

stefnuyfirlýsingu Breton er hamrað á því hve frelsi andans er mikilvægt svo að 

ímyndunaraflið sé ekki hneppt í fjötra. Súrrealistarnir lögðu þess vegna mikla áherslu 

á mótaðar tjáningaraðferðir til þess að koma af stað hugsunarferlum sem áður 

þekktust ekki og með þeim töldu þeir sig geta fundið leið til andlegrar frelsunar 

listamannsins.  

Með stefnuyfirlýsingum ætluðu súrrealistar sér, með André Breton í broddi 

fylkingar, að grafa undan kerfi vestræns þjóðfélags og menningar sem þeir álitu hefta 

anda einstaklingsins. Þeir boðuðu óhefta hugsun og sjálfstæði listarinnar.
28

 

                                                        
25

 David Bate, Photography & Surrealism: sexuality, colonialism and social dissent, bls. x. 
26

 Amy Dempsey, Style, Schools and movements, bls. 153. 
27

 André Breton, „Stefnuyfirlýsing súrrealismans (1924)” í Yfirlýsingar, Evrópska framúrstefnan, 

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

  Hjartarson, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2001, bls. 391. 
28

 Benedikt Hjartarson, „Inngangur að súrrealisma“ í Yfirlýsingar, Evrópska framúrstefnan, íslenskar  

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

íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2001, bls. 379-381. 
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5.1  Ljósmyndin sem verkfæri súrrealista 

Ljósmyndun var einn helsti miðill þeirra listamanna sem unnu að því að kanna sjálfið, 

eigin líkama sem og annarra, langanir og hið óhugnanlega. Það sem einkennir einna 

helst ljósmyndir súrrealismans er að mannslíkami og andlit eru stækkuð með 

nærmyndum, hlutföllum raskað og sett úr skorðum, líkamshlutar færðir frá einum stað 

til annars, skildir eftir einir og sér eða settir saman aftur. Þessi meðhöndlun varð 

höfuðeinkenni súrrealískrar ljósmyndunar. Eins beittu súrrealistar oft aðferðum 

klippimynda til að skapa sundrað myndrými og brengla hlutföll. Listamenn vildu 

rannsaka innri hugmyndir sínar en ekki ytri veruleika og fjölluðu meðal annars í 

verkum sínum um kynferðislega tvíræðni.  

Ljósmyndatæknin var verkfæri sem súrrealistar gátu nýtt sér til þess að breyta og 

raska viðfangsefnum sínum sem annars voru venjuleg, taka úr fókus það sem var 

skýrt og greinilegt og ljósmyndatæknin hefur þann eiginleika að geta breytt rýmum. 

Hið sjálfsagða og náttúrulega samband myndavélar og spegils opnaði nýjar tegundir 

samtala listamanna við sjálfið og sjálfskoðun.
29

 Ljósmyndin var því hinn kjörni miðill 

fyrir súrrealista til þess að einangra og festa hina súrrealísku ímynd sem er til staðar í 

heiminum en liggur ekki alltaf í augum uppi. Ljósmyndin hefur virkni, bæði sem tæki 

til að afla og skrá heimildir og er jafnframt tæki til sköpunar en það nýttu listamenn 

súrrealisma sér. 

Ímynd konunnar sem viðfangs er fyrirferðamikil í súrrealisma, í textum og 

myndum rithöfunda og listamanna sem störfuðu innan hreyfingarinnar alveg frá 

upphafi. Það kemur ekki á óvart þegar litið er yfir listasöguna að konurnar voru á 

jaðrinum. Þegar skoðaðar eru hugmyndir súrrealistanna um kvennleikann sést að litið 

var á konur sem nornir og spákonur, eða barnslega-saklausar (fr. femme-enfant). Þær 

voru holdtekja hinnar dularfullu fegurðar og upphafspunktur erótíkar. Allt eru þetta 

fantasíur karlmanna, formúlur sem festu konuna í sessi sem viðfang löngunar 

karlmannsins á kostnað kvenna og listakvenna þá að sjálfsögðu líka.
30

  

Þar af leiðandi, þó með nokkrum eftirtektarverðum undantekningum svo sem 

Meret Oppenheim og Dorotheu Tanning, voru konur innan súrrealisma mun oftar í 

                                                        
29

 Dawn Ades, „Surrealism, Male-Female“ í Surrealism Desire Unbound, Jennifer Mundy ritstjóri,  

Tate Publishing, London, 2001, bls. 186. 
30

 Abigail Solomon-Godeau, „The Equivocal “I”: Claude Cahun as lesbian subject“, bls. 111. 
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hlutverkum ástkvenna og listagyðja listamanna.
31

 Þetta ræðir Abigail Solomon-

Godeau í grein sinni The Equivocal “I”: Claude Cahun as lesbian subject. Þar fjallar 

hún um að kynferði Cahun sem að hennar mati er aðeins einn af mörgum þáttum sem 

hafði áhrif á listsköpun hennar. Solomon-Godeau  bendir jafnframt á að þessi þáttur 

megi ekki falla í skuggann af eða vera útilokaður frá umræðu sem stöðugt fer vaxandi 

um verk Cahun. Solomon-Godeau kafar dýpra í þá kenningu um sjálf, listakonunnar 

Cahun, sem hefur löngun til þess að máta eða prófa ný hlutverk. Þetta sést aftur og 

aftur og er gegnumgangandi þema bæði í ljósmyndum og textum Claude Cahun. Þar 

sem hún tekur sér ný hlutverk óháð kynjum og staðalímyndum kvenna.  

 

5.2  Þrjár gerðir súrrealískra ljósmynda 

Í bókinni Photography & Surrealism: Sexuality, Colonialism and Social Dissent setur 

höfundurinn David Bate fram spurninguna, hvað er súrrealísk ljósmynd? Þessari 

spurningu er ekki auðsvarað þar sem hún inniheldur augljósa mótsögn sem tengist 

raunsæi ljósmynda og afneitun súrrealista á félagslegri og menningarlegri byggingu 

raunveruleikans. Bate sýnir fram á þrjár megin flokka súrrealískra ljósmynda, 

mimetic, prophotographic og enigmatic.
32

  

Fyrsti flokkurinn er mimetic, sem merkir að líkja eftir. Með mimetic ljósmyndun er 

átt við hina hefðbundnu, „venjulegu”, notkun ljósmyndarinnar.
33

 Dæmið sem hann 

notar til að styðja þessa kenningu er hópmynd af súrrealistum, tekin af Man Ray árið 

1924. Ljósmyndin sýnir og skráir raunveruleikann á óbrenglaðan hátt. Til eru 

ljósmyndir af Claude Cahun sem hún lét taka af sér þegar hún tók þátt í uppsetningu 

leiksýninga og falla undir flokk mimetic ljósmynda.  

Cahun og Marcel Moore gengu til liðs við leikfélagið Le Plateau sem stjórnað var 

af Pierre Albert-Birot sem var prentari, ljóðskáld og hugsjónamaður og hafði um 

þónokkurt skeið dreymt um vinnu á sviði leikhússins. Til eru ljósmyndir af Cahun í 

hlutverki Satans úr aðlögun leikfélagsins á 12. aldar leikriti um Adam og Evu, Les 

Mystères d’Adam, sem frumsýnt var í mars árið 1929. Hún fékk lof gagnrýnenda fyrir 

                                                        
31

 Sama heimild, bls. 111. 
32

 Gen Doy, „Another side of the picture: Looking differently at Claude Cahun“ í Don’t Kiss me – The  

art of Claude Cahun & Marcel Moore, Louise Downie ritstjóri, Aperture Foundation, New  

York, 2006, bls. 76. 
33

 David Bate, Photography and Surrealism: sexuality, colonialism and social dissent bls. 23. 
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hlutverk sitt sem Elle, eiginkona Bláskeggs í Barbe bleue. Einnig er til ljósmynd af 

henni sem karakterinn Monsieur í háðsádeiluverkinu Banlieu.
34

  

Til eru nokkrar útgáfur ljósmynda af Cahun í hlutverki Elle, í Barbe bleue frá árinu 

1929. Myndirnar eru allar litlar, og hér verður skoðuð ein þessara mynda sem sýnir 

Claude Cahun í þessu hlutverki (117mm x 88mm). Bakgrunnur ljósmyndarinnar er 

dökkur, líklegast leiktjald sem fellur niður á svið. Cahun stendur fyrir miðju 

myndarinnar, hún er klædd í munstraðan, skósíðann kjól. Framan á kjólnum er grófur 

saumur, krossaumur, sem nær frá hálsmáli niður að mitti og minnir á korselett. Á 

þessari mynd er líkami hennar sveigður, hægra hné hennar er beygt og sést móta fyrir 

því undir kjólnum. Hún heldur höndum sínum fyrir aftan bak sem ýtir undir furðulega 

líkamstöðu hennar. Hún er með ljósar fléttur, að öllum líkindum er þetta hárkolla. 

Hún er með mikla andlitsmálningu, þunga augnmálningu, kinnalit og dökkar varir. 

Hún sýnir engin svipbrigði, munnur hennar er lokaður og hún horfir beint í linsu 

myndavélarinnar. Þessi mynd er skráning á raunveruleikanum líkt og ljósmynd Man 

Ray af hópi súrrealistanna, hér er Cahun að skrá hlutverk sitt sem Elle. 

Annar flokkurinn sem Bate nefnir, er prophotographic sem er eins og mimetic 

myndin en sýnir hlut eða eitthvað sem þegar er súrrealískt áður en það er fest á filmu. 

Í þessum flokk ljósmynda eru súrrealísk áhrif ekki kölluð fram með neinni tækni sem 

ljósmyndarar geta nýtt sér við töku myndarinnar og heldur ekki með neinni 

framköllunartækni sem hægt er að nýta sér þegar unnið er inni í myrkrarherbergi. Það 

getur verið sjónarhorn ljósmyndarinnar eða lýsing sem skapar hin súrrealísku áhrif.
35

  

Dæmi um slíka ljósmynd eftir Claude Cahun er sjálfsmynd frá 1920 ( 210mm x 

124mm). Á myndinni er það hún sjálf, viðfangsefnið, sem fyllir nánast út í ramma 

myndarinnar. Bakgrunnurinn er dökkur, hárið er rakað af, bak hennar snýr í 

áhorfendur og höfuð hennar snýr til vinstri. Þar af leiðir er kyn persónunnar á 

ljósmyndinni ekki augljóst. Hún er klædd í dökkan hlýrabol og undirstrikar form hans 

og litur ljósa húð hennar, höfuðlag og grannan líkamann. Við vinstri handarkrika 

hennar sést einn fæðingarblettur. Með því að snúa höfðinu til vinstri mótast línur í húð 

hálsins. Þar sem andlit Cahun er í prófíl sést andlitsfall hennar greinilega, arnarnefið, 

oddhvöss hakan og eyrun. Svipur hennar er harkalegur, varir hennar málaðar dökkar 

                                                        
34
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35
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og augnaráð hennar beinist örlítið niður og til vinstri, eins og hún sé að líta á þann 

sem er bak við hana, ljósmyndarann ef til vill. 

Þriðji flokkur súrrealískrar ljósmyndunar sem Bate nefnir er enigmatic. Þetta er sá 

flokkur sem oftast er lýst sem súrrealískum og raskar hefðbundnum mimetic 

táknmyndum frá ljósmyndaferlinu og myndinni sjálfri. Margvísleg tækni sem fylgir 

ljósmyndun getur framkallað slíka röskun á mimetic ljósmynd. Þar má nefna notkun á 

lýsingu, klippimyndir, tvöföldum lýsingartíma eða gerð photograma, en það er mynd 

sem gerð er án myndavélar en þess í stað er notaðast við ljósnæman pappír og önnur 

efni og svo með því að fella texta inn í ljósmyndir.
36

  

Gott dæmi um svona mynd er Que me Veux-Tu? frá árinu 1928 (230mm x 

180mm). Á íslensku þýðir tiltillinn Hvað viltu mér? Á þeirri mynd hefur Cahun tekið 

tvær af sjálfsmyndum sínum og skeitt þeim saman, bakgrunnurinn er grár. Önnur 

myndin er sú sem nefnd var hér fyrir ofan sem prophotographic. Hin sjálfsmyndin er 

af Cahun, einnig með hárið rakað af en svipur hennar er þó mýkri, hún virkar 

viðkvæmari í útliti en eins og á hinni sjálfsmyndinni horfir hún ekki í linsu 

myndavélarinnar. Þetta verk býður upp á ýmiss konar túlkun. Þetta gætu verið 

síamstvíburar, tvö sjálf þar sem annað er ráðandi en hitt undirgefið. Þetta er eitt af 

fáum verka hennar sem fékk titil og hefur hann mikið að segja við lestur myndarinnar, 

eru sjálfin eða persónurnar að tala sín á milli, flækjast þau hvort fyrir öðru, er annað 

gott og hitt vont? Höfum við þarna tvö sjálf, tvær hliðar á sjálfri listakonunni sem hún 

birtir okkur með þessu verki? Er þetta sjálfsyfirheyrsla eða narsissískt samtal 

einstaklingsins?  

Rétt eins og listfræðingurinn Katy Kline bendir á er þessi sjálfsmynd Cahun eins 

og margar aðrar nokkuð beinskeytt á hugtakalegan hátt. Þar sem að með 

sjálfsmyndunum tekur hún þátt í súrrealískum samræðum með því að hunsa það sem 

telst venjulegt, t.d. venjulegt útlit, augnaráð eða líkamsstaða. Einnig ýkir hún í 

mörgum sjálfsmynda sinna leikræna eiginleika þeirra og furðuleg ósamræmi innan 

ljósmyndarinnar sem gera ráð fyrir sjálfi og raunveruleika sem eru alveg 

óþekkjanleg.
37

  

Kunnuglegri sjónræn aðferð súrrealískra ljósmyndara var að nota ljósmyndina til 

þess að afmynda líkamann. Þessi aðferð sést sjaldan í notkun Claude Cahun, helst má 
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nefna ljósmyndina, Autoportrait (1929-1930). Yfirleitt kemur þessi aðferð fram í 

verkum hennar þannig að hún tvöfaldar ímynd sína og eru það einhverjar af 

áhrifamestu myndum hennar. Rétt eins og í Que me vuex-tu? Þar sem ímynd hennar er 

tvöfölduð en er samt ekki nákvæm spegilmynd hvor annarrar.
38

 

Að mati Bate eru allir flokkarnir þrír notaðir af súrrealistum til að kalla fram áhrif 

sem telja megi súrrealísk. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að allir þessir flokkar hafa 

möguleika til að kalla fram dularfull og súrrealísk áhrif. Þar sem súrrealismi var 

frekar sundurlaus hreyfing er þarna leið til þess að skapa ný tákn frekar en að nota 

inngrónar gerðir tákna og táknmáls.
39

  

Ljósmyndir Claude Cahun, sem margar voru unnar í nánu samstarfi við Marcel 

Moore, sýna allar einhverskonar dæmi úr þeim þremur ólíku flokkum súrrealískrar 

ljósmyndunar sem David Bate greinir í bók sinni.
40

 Þessi flokkun á súrrealískum 

ljósmyndum er gagnleg í sambandi við verk Cahun þar sem hún festir ljósmyndir 

listakonunnar innan hins sögulega ramma þeirra. Sambandi ljósmynda hennar við 

súrrealisma hefur ekki verið gefið nægilegt vægi, því hefur verið ýtt til hliðar og 

frekar horft til verka hennar í tengslum við verk samtímalistakvenna.  

Ljósmyndir Claude Cahun benda til viðhorfs sem tengist skráningu á 

sviðsframkomu og bókmenntum frekar en einungis ljósmynda á grundvelli ljósmynda 

í þágu listarinnar. Á þriðja og fjórða áratug tuttugustu aldar lagði hún mesta áherslu á 

texta sína og ljósmyndirnar voru ávallt í skugga þeirra. Segja má að ljósmyndin hafi 

verið einskonar hliðargrein sem Cahun notaði til þess að styðja við texta og að 

ljósmyndun hafi verið útrás fyrir þá sköpun og tjáningu sem hún fann ekki í gegnum 

ritstörfin.  

 

  

                                                        
38

 Sama heimild, bls. 73. 
39

 David Bate, Photography and Surrealism: sexuality, colonialism and social dissent, bls. 29. 
40

 Gen Doy, „Another side of the picture: Looking differently at Claude Cahun“ bls. 77. 



 20 

6. Aðferðir Claude Cahun við ljósmyndun  

Við skoðun á ljósmyndatækni Claude Cahun kemur einna mest á óvart að hún notaði 

sömu myndavélina frá árinu 1915 til ársins 1939. Það er einnig talið mögulegt að hún 

hafi notað þessa sömu vél þangað til seint á fimmta áratugnum. Líklegast er að vélin 

sem hún notaði hafi verið Type 3 Folding Pocket Camera frá Kodak sem kom á 

markað á árunum 1900-1915.
41

 

Margar ljósmynda Cahun þar sem hún situr fyrir framan myndavélina eru einungis 

lýstar með dagsbirtu og teknar innandyra á þriðja og fjórða áratug tuttugustu aldar 

þegar hún og Moore bjuggu í París. Þetta gæti skipt verulegu máli að því leiti hvernig 

ljósmyndir hennar birtast okkur. Í íbúðum Parísar á þessum tíma var oft hátt til lofts 

og voru margar þeirra með stóra franska glugga. Margar þessara íbúða voru á hæð 

fyrir ofan jarðhæð og þar af leiðandi vel upplýstar með náttúrulegri birtu, sem er 

hentug fyrir portrettmyndatöku.
42

 

James Stevenson skrifar kafla í bókina Don’t Kiss Me: the art of Claude Cahun & 

Marcel Moore þar sem hann fer yfir ljósmyndatækni Cahun eða skort á henni, eins og 

bent hefur verið á með notkun hennar á einungis einni myndavél á löngu tímabili. 

Þetta tímabil var jafnframt eitt það mikilvægasta og afkastamesta í listsköpun Cahun, 

tímabil þar sem megnið af sjálfsmyndum hennar voru teknar og bókin hennar, Aveux 

non avenus, gefin út. Á þessu tímabili gengur hún hvað lengst með breytingar á útliti 

sínu og að því virðist niðurrifi og uppbyggingu sjálfsins. Það er því ekki að undra að 

Aveux non avenus fari samfara þessum ljósmyndum enda virkar textinn á köflum sem 

sjálfsævisögulegur og minnir stundum á persónulegar dagbókarfærslur og játningar. 

Í þessum kafla eftir Stevenson, Claude Cahun: an analysis of her photographic 

technique, kemur fram að hún var óvægin þegar kom að því að fara yfir 

ljósmyndirnar, velja og hafna. Hún klippti filmurnar niður og losaði hún sig við þær 

sem uppfylltu ekki kröfur hennar.
43

 Stevenson rannsakar einnig hver það var sem tók 

flestar myndirnar. Það getur í mörgum tilvikum verið vafamál hver höfundur 

ljósmyndar er þegar sjálfsmynd á í hlut og ekki er notast við búnað sem gerir 
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viðfanginu kleift að taka myndina sjálf og koma sér fyrir í stellingu fyrir framan 

myndavélina áður en smellt er af.  

Þetta á við um myndavél Claude Cahun og að öllum líkindum var hún ekki með 

slíkan búnað. Gera má ráð fyrir því að einhver annar en hún hafi smellt af 

myndavélinni og líklegast er að þessi manneskja hafi verið Marcel Moore. Þá kemur 

upp sá vafi hvort Moore sé þá mögulegur höfundur myndanna en Stevenson segir í 

kaflanum: „Skiptir það máli hver smellti af myndinni? Kannski er mikilvægara að 

viðurkenna þann sem átti hinn listræna tilgang og samþykkja að sú manneskja sé í 

raun höfundurinn.”
44

 Eftir rannsóknir hans á safni Jersey Heritage Trust á verkum 

Claude Cahun telur hann að þar séu ótvíræðar sannanir fyrir því að hið listræna 

framlag ljósmyndanna hafi augljóslega komið frá Cahun.  

Tengsl Cahun við ljósmyndaferlið var takmarkað, hún notaðist ávallt við þjónustu 

framköllunarstofa. Ljósmyndatæknin hefur verið í stöðugri þróun frá því hún kom 

fram á sjónarsviðið en sú þróun virðist hafa skipt Cahun litlu sem engu máli þar sem 

hún notaði sömu myndavélina í rúma þrjá áratugi.
45

 Þetta rennir stoðum undir þá 

staðreynd að Claude Cahun var ekki ljósmyndari heldur fyrst og fremst rithöfundur 

sem notaði ljósmyndina til listsköpunar. 
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7. Textar 

Þegar farið er yfir verk Claude Cahun er mikilvægt að hafa í huga samband milli 

ljósmynda og texta en þessir tveir miðlar eru vandlega ofnir saman í 

sjálfsævisögulega verkinu Aveux non avenus (1930). Þar sýna klippimyndir lesendum 

það sem koma skal og eru útskýrandi fyrir eftirfarandi texta. Miðlarnir tveir eru í raun 

óaðskiljanlegir þar sem túlka þarf efni bókarinnar út frá hvor öðrum. Þegar Aveux non 

avenus var gefin út árið 1930 þá fengu Claude Cahun og Marcel Moore að halda 

sýningu í glugga bókabúðar. Í gluggaútstillingunni voru sumar af upprunalegu 

klippimyndunum hafðar til sýnis ásamt litógrafíum þeirra.
46

 

Samkvæmt kenningum Roland Barthes er ljósmyndin ekki einangraður listmiðill, 

hún á í samræðum við að minnsta kosti einn annan miðil og það er ritaður texti. Texti 

sem kann að fylgja ljósmyndaverki, titill myndar, myndtexti eða grein. Að mati 

Barthes vinna þessir tveir miðlar saman en undirstöðuatriði þeirra eru ólík. Í textanum 

eru skilaboð sem hann á að koma á framfæri að finna í uppröðun orða. Í ljósmyndinni 

eru skilaboðin að finna í útlínum, yfirborði og skuggum viðfangsefni myndarinnar.
47

  

Með því að lesa texta Claude Cahun samfara ljósmyndum hennar fæst dýpri 

skilningur á sjálfsmyndum hennar og henni sjálfri sem persónu sem var bæði frumleg 

og einlæg í framsetningu á sjálfri sér í gegnum ljósmyndir sínar og texta. 

 

7.1  Aveux Non Avenus 

Árið 1930 gaf Claude Cahun út bókina Aveux non avenus, sem er persónuleg frásögn, 

ágrip á dagdraumum og inniheldur ýmis spakmæli. Hún tekur á ýmsum málum sem 

fjalla meðal annars um Guð, ástina, Narsissus og sjálfsþekkingu.
48

 Rétt eins og með 

sjálfsmyndir hennar, sem rannsökuðu eðli sjálfsins og sýndu mörg og óstöðug sjálf, 

endurspeglar textinn það sem ljósmyndirnar gefa til kynna. Cahun skiptir Aveux non 

avenus niður í kafla, hver kafli hefst á klippimynd sem styður við efni kaflans og eiga 

þær í samræðum við texta bókarinnar. Samtals gerði hún tíu klippimyndir fyrir 

bókina.  
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Sjálfið sem birtist okkur gegnum texta Aveux non avenus er mjög óstöðugt, það er 

djarft og krefjandi og algjölega óútreiknanlegt. Spegillinn sem minnst er á í gegnum 

texta og klippimyndir staðfestir en á sama tíma afneitar sjálfinu:  

 

Gluggi fallexinnar. 

Þunnt gler. Hvar á ég að setja silfrið? Hér eða þarna; fyrir framan eða fyrir 

aftan gluggann? 

Fyrir framan. Ég fangelsa sjálfa mig. Ég geri sjálfa mig blinda. Hvaða máli 

skiptir það mig, vegfarandi, ef ég læt þig hafa spegil svo þú sjáir sjálfan þig 

í honum, að vísu bjagaðan spegil með undirskrift minnar eigin handar? 

(harmleikur, að sjálfsögðu; en banvænn harmleikur. Hið fáranlega er 

karakter mannsins, það truflar mig ekki). Fráhrindandi aðdráttur fyrir 

sýningarvettvang mannholdsins... 

Fyrir aftan. Ég loka mig þá inni jafn mikið. Ég mun ekkert vita um hvað er 

fyrir utan. Að minnsta kosti mun ég þekkja andlit mitt – og kannski verður 

það nóg til þess að vekja ánægju hjá mér.
49

 

 

Textinn býður lesandanum ekki upp á samfellda eða skýra mynd af Cahun sem 

persónu, hvað þá innri hugsun hennar. Í stað þess koma textabrot inn á milli þar sem 

hún sjálf, hið sanna sjálf hennar virðist skína í gegn. Lesandinn heldur þá að hann sé 

búinn að finna hið sanna sjálf Cahun en jafn fljótt og þessi uppgötvun á sér stað 

rennur hún úr huga lesandans. 

Titill bókarinnar Aveux non avenus útleggst á íslensku sem Ógildar játningar en 

textinn lýsir innri starfsemi hugans og jafnvel líkamlegri skynjun sem fylgir slíkum 

könnunum á hinu tilvistarlega sjálfi. Meginhluti bókarinnar var skrifaður á árunum 

1919 til 1925, lokakaflanum var svo bætt við árið 1928. Í bókinni eru ýmsar tegundir 

texta, brot úr samtölum, heimspekilegar athugasemdir, frásagnir, draumar, bréf, ljóð 

og dæmisögur. Öllu þessu er svo lauslega ofið saman í níu kafla. Að frátöldum einum 

kafla sem er ber einfaldlega heitið “Myself (self-love)”, eru hverjum kafla gefnir 

upphafsstafir fyrir titil. Þannig framkallar Cahun tilfinningu hjá lesandanum að 

honum líði eins og hann sé að lesa dagbók einhvers, einkamál eða leyndarmál.
50
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Í formála Jennifer Mundy í Disavowals, enskri útgáfu Aveux non avenus, nefnir 

hún að í veröld Cahun renni hið sjónræna og hið munnlega saman, bæði fyrirbærin 

eru jafn ótraust. Í upphafskafla bókarinnar sé Cahun óviss um það hvernig hún skuli 

halda áfram með textann. Hún veltir fyrir sér hvort hún ætti að vera sannsögul og 

þyngja frásögnina með staðreyndum úr lífi sínu og þá kannski með því ná samúð 

lesandans, eða ætti hún að staldra við drauma og stutta úrdrætti. Ætti hún ef til vill að 

segja hluta sögunnar í gegnum „þröngan spegil” og láta sem svo að það sé heildin eða 

ætti hún að upphefja sjálfa sig en hafa með skaðleg smáatriði til þess að gera söguna 

trúlegri. Cahun afneitar því sem að hennar mati eru augljósar aðferðir til að halda 

athygli lesandans. Aveux non avenus gefur enga auðvelda eða einfalda mynd af innra 

sjálfi Cahun. Mundy segir jafnframt að í textanum sé hörkulegur og stundum grimmur 

leikur sem leikinn er á milli hennar sem eltir og hennar sem flýr. Þar vefur Cahun inn 

í textann falskar vísbendingar, tvöfaldar blekkingar og látalæti leikarans. Sem 

lesendur getum við ekki vonast eftir því að skilja þennan leik án þess að þekkja 

reglurnar. Við getum aðeins vonast eftir því að púsla saman nokkrum brotum þrátt 

fyrir viðvaranir höfundarins um að þessi brot munu aldrei mynda samloðandi heild.
51

  

Ekki ætti að taka neitt sem fram kemur í textanum sem sannleika eða 

raunverulegum atburðum eða persónum. Claude Cahun brýtur sér fljótt leið frá hinu 

hefðbundna sjálfsævisögulega formi. Helsta einkenni textans og klippimyndanna er 

það að hún brýtur sjálfið aftur og aftur niður og raðar því upp á nýjan hátt og mótar 

sér þannig ný sjálf.  

 

7.2  Aveux non avenus og klippimyndir 

Saman unnu Cahun og Moore að klippimyndunum sem fylgja Aveux non avenus og 

sést nafn Moore vel neðst í hægra horni fyrstu klippimyndar bókarinnar. Á þessari 

klippimynd eru þrjú pör handa sem ekki tengjast neinum líkama og halda á ólíkum 

hlutum. Eitt parið heldur á spegli, í honum speglast fjögur höfuð sem gætu verið 

styttur eða brjóstmyndir, spegilmynd þeirra er afmynduð. Aðrar halda á hnetti og 

þriðja parið af höndum kemur upp úr vörum og heldur á auga og eru þær staðsettar á 

miðri klippimyndinni. Efst á myndinni er tvíhöfða fugl, ef til vill dúfa og lóðrétt 

standa stafirnir D I E U sem á frönsku þýðir Guð. Guð er eitt af efnum textans sem 
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komið er að aftur og aftur. Augað sem er fyrir miðri myndinni starir beint á lesandann 

og með höndunum og vörunum myndar þessi miðja einhverskonar furðulega veru eða 

andlit sem fylgist með lesendanum í gegnum textann. Varirnar, sem eru varir Cahun, 

eru eins og þær gætu mögulega farið að segja eitthvað, farið að hreyfast og mynda 

orð.  

Í grein úr tímaritinu After Image frá árinu 1992 eftir Honor Lasalle og Abigail 

Solomon-Godeau kemur fram að Cahun staðsetur augað fyrir miðju tveggja 

klippimynda og er það gert bæði á formlegan sem og huglægan hátt. Augað þjónar 

sem faratæki fyrir spegilmynd frásagnarpersónunnar, persónu sem á ekki fast kyn og 

er hlutlaus eins og sérnafn höfundarins, Claude. Augað er hliðstæða textans og 

táknmynd sjálfaskoðunarinnar sem kemur fram í textanum og ýjar augað að því að 

það viti af tilvist lesandans.
52

  

Hið stóra hlutverk augans í þessari súrrealísku bók kemur ekki á óvart þar sem að 

listamenn innan súrrealisma hafa notað það sem eina af sínum táknmyndum. Má þar 

nefna kvikmyndina Un Chien Andalou, frá árinu 1928, eftir Luis Buñuel en þar er 

auga konunnar skorið með rakvélablaði. Þessi limlesting, að blinda konuna, fer saman 

með kenningum Sigmund Freud um ótta við geldingu. Í tilviki Claude Cahun getur 

augnaráð konunnar verið hlaðið valdi, það er beinskeytt og sjálfstætt.
53

  

Með tilliti til þessa, má benda á og minnast þess að margar sjálfsmyndir 

kvennljósmyndara frá þessum tíma sýna konuna sem persónu við stjórn. Hún er 

ákveðin í útliti og augnaráð hennar mætir linsu myndavélarinnar. Hún tvöfaldar útlit 

konunnar með hjálp myndavélar eða sýnir einfaldlega beinskeytt og ásakandi 

augnaráð hennar sem tilfinningalegan punkt ljósmyndarinnar. Slíkar aðferðir 

sjálfsfrásagnar virðast leyfa vissa sjálfsskráningu fyrir þann sem horfir, þann sem 

útsetur og stjórnar útliti myndarinnar. Það er samt sem áður mikilvægt að skilja að 

með því að draga upp mynd af konum sem athafnasömum og ákveðnum í útliti þá 

næst ákveðið takmark, ekki bara eitthvað sem gengið er að sem gefnu.
54

  

Sú klippimynd sem fylgir upphafskafla bókarinnar segir til um framhaldið. Þar 

leggur Claude Cahun línurnar fyrir því sem hún ætlar sér með verkinu og hvernig hún 

muni koma til með að skrifa um sjálfa sig. Kaflinn hefst á orðunum:  
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Ósýnilega ævintýrið. 

Linsan eltir augað, munninn, hrukkurnar sem liggja djúpt í húðinni, ... svipbrigði 

andlitsins er grimmt, stundum tragískt. Og róin – meðvituð róin, sem unnið er að, 

íburðarmikið. Bros fagmannsins – og voilá!
55

  

 

Þetta textabrot á vissulega vel við sjálfsmyndir hennar og sumar þeirra notar hún í 

klippimyndirnar sem fylgja köflum bókarinnar.  

Val Cahun á klippimyndum í stað ljósmynda, þá alveg óbreyttra, eða teikninga, til 

þess að fylgja bókinni styður við þetta brotakennda sjálf. Með því að nota 

klippimyndaformið gat hún klippt niður, raskað og breytt sjálfri sér, raðað upp á nýtt 

líkamspörtum og/eða hlutum, sett inn textabrot og aðrar myndir til að fá nýja eða aðra 

merkingu til að styðja við sjálfann textann. Ein frægasta setning Cahun er, “Sous ce 

masque un autre masque. Je ne’n finirai pas de soulever tous ces visages” sem þýða 

má á íslensku: „Undir þessari grímu er önnur gríma. Ég mun aldrei klára að fjarlæga 

öll þessi andlit.” Setningin birtist á klippimyndinni sem fylgir kafla IX I.O.U. Titill 

kaflans er: “We get the god we deserve, unfortunately for us.” Útleggst titillinn á 

íslensku: „Við fáum þann guð sem við eigum skilið, óheppilegt fyrir okkur.‟ Þarna 

skín kaldhæðni Cahun í gegn eða er þetta alvarleikinn? Guð kemur mikið við sögu í 

þessum kafla rétt eins og titillinn gefur til kynna sem og samband Guðs við sjálfann 

djöfulinn. 

Lýsingin á svipbrigðum andlitsins í upphafsorðum bókarinnar, stundum grimmt og 

stundum raunarlegt, er eitthvað sem birtist í sjálfsmyndum hennar aftur og aftur og 

það sama á við um þá ró sem hún nefnir. Augnaráð hennar á mörgum ljósmyndanna 

er ákveðið og starandi. Á þeim ljósmyndum þar sem hún sjálf er viðfangsefnið eru 

stellingarnar, svipbrigðin, lýsingin og búningarnir sem hún klæðist eða ekki klæðist 

úthugsaðar niður í minnstu smáatriði. Sumar myndirnar tók hún oftar en einu sinni, 

stundum frá ólíkum sjónarhornum, eða með breytingu á fókus myndavélarinnar eða 

lýsingu myndarinnar. Þetta gerði hún til að ná fram réttri mynd og réttu andrúmslofti í 

ljósmyndinni. Á sjálfsmyndum hennar koma fram mörg sjálf og hún fer út fyrir ystu 

mörk sálar sinnar til þess að finna sitt rétta sjálf, sitt hlutverk. 
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7.3  Heroines 

Cahun skrifaði einnig annað handrit, sem heitir Heroines, áður en hún hóf skrif sín á 

Aveux non avenus. Það handrit var aldrei gefið út í heild sinni þegar Cahun var á lífi 

af ástæðum sem ekki eru þekktar í dag en hluti þess var birtur í tímaritunum Mercure 

de France og Le Journal Littéraire árið 1925.
56

 Árið 1998 komu allar sögurnar út í 

enskri þýðingu í bókinni Inverted Odysseys. Þetta eru fimmtán smásögur þar sem 

Cahun túlkar upp á nýtt sögur úr Biblíunni, Hómerskviðu og þekktum ævintýrum.  

Claude Cahun skrifar sögurnar með rödd margra helstu kvenna úr sögu bókmennta 

og sögunni, konum á borð við Maríu Mey, Saffó, Öskubusku, Penelope, Delilah, 

Judith og Helenu fögru. Þessar sögur notar Cahun sem leið til þess að kollvarpa 

ráðandi reglum samfélagsins og hugmyndum þess um hlutverk kynjanna. Hún notar 

þær til að fá fólk til þess að horfa framhjá þeim föstu hlutverkum sem samfélagið 

hefur skapað og þá sérstaklega hlutverkum kvenna. Hún skrifaði smásögurnar þegar 

hún bjó í París á þriðja áratug tuttugustu aldar. Hún var þá um þrítugt og var alveg að 

komast inn í innsta hring súrrealismans. Handritið í heild sinni var skilið eftir ásamt 

öðrum skrifum hennar og ljósmyndum í Jersey þegar hún lést árið 1954.
57

  

Sögurnar í Heroines eru hlaðnar kaldhæðni þar sem Cahun er alls óhrædd við að 

nota sögur sem hafa mótað vestræna menningu og hlutverk einstaklingsins í henni. 

Þetta á sérstaklega við um hlutverk kvenna og til hvers er ætlast til af konum og 

hvernig það birtist í þeim sögum sem hún endurskrifar í Heroines. Cahun skrifar upp 

á nýtt hlutskipti þessara kvenna, færir þær inn í samtíma sinn og gefur þeim nýja rödd, 

mögulega rödd nútímakonunnar á þriðja áratug tuttugust aldar. Hún forðast að styrkja 

goðsagnir sem umlykja þessar kvennhetjur og hafnar hlutleysi þeirra í eigin lífi sem er 

einkennandi í upprunalegu sögunum. Þannig gerir Cahun lesendanum ljóst hversu 

einfaldar þessar persónur hafa verið gerðar. Hún setur fram spurningar um hvað 

sögupersónurnar standi fyrir þegar þær hafa verið sviptar dyggðinni, fegurðinni, 

þolinmæðinni og göfuglyndinu sem einkennir persónur upphaflegu sagnanna. Þær eru 

leikarar þar sem kvennleiki sumra þeirra er lærður og notaður sem vopn gegn 

karlmönnum. 
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Handritið af Heroines var þekkt verk þrátt fyrir að það var aldrei birt í fullri lengd 

á meðan Claude Cahun lifði. Úrdrættir úr handritinu birtust bókmenntatímaritum árið 

1925, snemma á bókmenntaferli hennar.
58

 Til er myndskreyting við handritið eftir 

Marcel Moore en hún ætlaði að myndskreyta allar sögurnar. Myndskreytingin er við 

söguna La Sadique Judith. Þar hefur Moore teiknað andlit Judith líkt andliti Cahun og 

sést vel færni Moore sem listakona þar sem hún nær að túlka í gegnum verkið 

kaldhæðnina sem er í texta Cahun. Moore var mjög fær á sínu sviði, meðal annars í 

myndskreytingum, en nefna má að hún teiknaði og hannaði búninga og myndskreytti 

leikhúsbæklinga fyrir Société Théosophique, sem þær báðar tóku þátt í.
59

  

Sögurnar í Heroines minna oft á einræður sem gætu verið fluttar á sviði 

leikhússins. Claude Cahun tileinkar söguna, Helen the rebel, leikaranum. Hefst hún á 

þessum orðum: 

  

Ég veit vel að ég er ljót, en ég geri mitt besta til þess að gleyma því. Ég geri sjálfa 

mig fallega. Í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur, og sérstaklega í návist óvina 

minna, ég haga mér eins og ég sé fegursta kona veraldar. Það er leyndarmál 

aðdráttarafls míns. Þetta er lygi! – og mín endalok munu vera sú að ég leyfi þeim 

að taka mig.
60

  

 

Allar kvennhetjur Cahun verja rétt sinn til þess að hafa val, Helen sýnir í lok 

sögunnar hversu mikið hún þráir að fá að velja hvernig hún muni verja restinni af 

lífinu og vill eiga rétt til þess að velja sína eigin framtíð byggða á lögmálum heimsins 

um hvað er réttlátt. Engin kvennhetja Cahun samþykkir af fúsum vilja þau hlutverk 

sem umlykja goðsagnir þeirra. Þær þjóna samt hlutverki sem fyrirmyndir fyrir ungar 

konur. Hún nýtir þær sem dæmi fyrir afleiðingar sem falla þeim sem ekki hlýða 

föðurnum eða neita eða fara frá maka sem valinn hefur verið fyrir þær. Í útgáfum 

Cahun geta kvennhetjurnar verið hetjulegar þrátt fyrir félagslega byggingu 

ættfeðraveldis. Hún endurvekur raddir þeirra með því að draga frá þeim tjaldið og 

sýna þær sem persónur sem fara ótroðnar slóðir. Cahun gefur kvennhetjum sínum 

kröftuga rödd sem tjáir flókið tilfinningalíf þeirra og gerir þeim kleift að sætta sig 

ekki við fyrirfram ákveðin örlög. Með sögunum hristir hún upp í lesandanum og sýn 
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hans á upprunalegu persónum sagnanna. Lesandinn þarf því að endurskoða þá 

vitneskju sem áður var til staðar alveg eins og í sjálfsmyndum hennar þar sem Cahun 

fær áhorfandann til þess að endurhugsa það sem hann heldur að hann hafi séð áður á 

öðrum myndum.
61
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8. Niðurstöður 

Það leikur enginn vafi á því að listakonan Claude Cahun var einstök á sínu sviði. Eftir 

hana liggur mikið af ljósmyndum og er mikill hluti þeirra sjálfsmyndir. Þar rífur hún 

sig niður bæði andlega og líkamlega, byggir upp ný hlutverk eða ný sjálf til þess að 

leika í gegnum linsu myndavélarinnar. Hún var manneskja sem var í stöðugri þróun, 

var sífellt að prófa eða máta ný hlutverk, bæði í daglegu lífi sem og á sjálfsmyndum.  

Sjálfsmyndir og frásagnir Cahun eru siðferðisleg ádeila við veröldina og þá 

menningu sem hún lifði í, hlutverk hennar sem konu, sem gyðings og hlutverk hennar 

sem samkynhneigð persóna á tíma og í samfélagi sem leit samkynhneigða hornauga. 

Þessi hlutverk sem örlögin settu henni eru meðal þeirra sem birtast í sjálfsfrásögnum 

hennar. Hún prófaði þó jafnframt eða mátaði mörg önnur hlutverk, ný hlutverk og 

hlutverk erkitýpa vestræns samfélags. Hún birtist sem daðurdrós, dúkka, vampíra eða 

sjóari. Hún er karlmaður, kona eða kynlaus vera. Í hennar augum er kyn sem ákveðin 

gríma sem hægt er að setja upp eða hlutverk sem hægt er að leika í samfélaginu.  

Niðurrif og uppbygging sjálfsins, er einna greinilegast í hennar merkilegasta og 

jafnframt þekktasta verki, bókinni Aveux non avenus. Þar nálgast Cahun sín 

ótalmörgu, óstöðugu og breytilegu sjálf í gegnum form textans og nýtir sér 

klippimyndir í samspili við hann. Þessir tveir miðlar verksins eru með öllu 

óaðskiljanlegir ef einhverskonar skilning á að fá í það. 

Abigail Solomon-Godeau fjallar um sjálf Cahun sem hefur þörf til þess að máta 

hlutverk óháð staðalímyndum og kynjum. Cahun notar líkama sinn upp að vissu 

marki til þess að tjá sjálfsfrásögn sína en mesta áherslu og þunga leggur hún á 

andlitið. Þar hefur augnaráð hennar mest vægi en á sjálfsmyndum hennar er augnaráð 

hennar þrungið merkingu hvort sem augu hennar mæta linsu myndavélarinnar eða 

forðast hana. 

Listakonur eins og Claude Cahun nota sjálfsfrásögn á þann hátt að þær staðsetja 

sjálfa sig innan sköpunarheims verka sinna þar sem oft á tíðum fer fram 

sjálfsævisöguleg frásögn og að því virðist skipulögð rannsókn á hlutverki þeirra í 

veröld þar sem kynjamismunun, ólík trúarbrögð og uppruni eru til staðar.  

Whitney Chadwick og Abigail Solomon-Godeau hafa rannsakað verk Claude 

Cahun út frá kynjafræðilegu og feminísku sjónarhorni. Þær hafa bent á að kynhneigð 

Cahun hafi aðgreint hana frá öðrum listakonum sem störfuðu innan hugmyndaheims 
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súrrealisma en aðeins verið einn af mörgum þáttum sem höfðu áhrif á listsköpun 

hennar. Chadwick segir ekki síður mikilvægt að skoða verk hennar í sögulegu 

samhengi því annars getur sögulegt og menningarlegt gildi verka hennar tapast. 

Ljósmyndir Claude Cahun sýna allar einhverskonar dæmi úr þremur flokkum 

David Bate á súrrealískri ljósmyndun. Þessi flokkun á ljósmyndum Cahun er gagnleg 

þar sem hún setur þær í það sögulega samhengi sem fræðimenn leggja aukna áherslu á 

í dag. 

Sjálfsfrásögn ljósmynda Claude Cahun er merkileg fyrir þær sakir að hún spratt 

meðal annars upp frá þörf til þess að koma fram eða frá leikhúsinu, það er að skrásetja 

hlutverk, búninga og þær persónur sem hún lék. Hún er einnig merkileg að því leyti 

hvernig hún skráir, með myndavélinni, hin mörgu hlutverk sem hún spilar sem 

einstaklingur og hvernig kynhlutverk og kynferði séu einungis partur af hlutverki 

einstaklingsins en ekki einkennandi fyrir hann. Upp úr stendur að ljósmyndirnar sem 

sitja eftir eru einhver bestu dæmi sem til eru um sjálfsmyndir og sjálfsfrásagnir í sögu 

ljósmyndarinnar og innan stefnu sem var alræmd vegna meðferðar og túlkunar sinnar 

á konunni sem viðfangi, súrrealismans.  

Þar sem Claude Cahun notar linsu myndavélarinnar sem hliðstæðu við svið 

leikhússins gat hún leikið þau hlutverk sem henni var neitað um í daglegu lífi. Þetta er 

sjálfsfrásögn sem á engan sinn líka og gefa verk hennar innsýn inn í líf einstakrar 

persónu sem lét sig ekki berast með straum líðandi tíma heldur barðist hún á móti 

honum.  
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Viðauki 

Listi yfir verk Claude Cahun og annarra listamanna sem fjallað er um í ritgerðinni. Á 

listanum koma fram nöfn verka og ártal þeirra sem notuð eru í ritgerðinni og hvar 

hægt er að finna mynd af þeim í bókum. 
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