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Inngangur 

Innan skamms mun ég standa á tímamótum. Ég er að fara að útskrifast úr 

Listaháskóla Íslands þar sem ég hef undanfarin þrjú ár notið þess öryggis að 

stunda listsköpun í skjóli skólans. Þetta öryggi hefur gert mér kleift að gera 

nánast hvað sem er án þess að óttast það að fá á mig dóm. Ennfremur hafa 

gjörðir mínar ekki haft nokkur áhrif á það hvort ég eigi fyrir salti í grautinn. 

Vegna þessa öryggis hef ég fengið leyfi til að gera mistök, kjark til að ögra og 

styrk til að vaxa sem ákveðin og framsækin listakona.  

En brátt kemur að því að ég fljúgi úr hreiðri skólans og vegna þess hef 

ég verið að velta fyrir mér landslagi þess samfélags og vinnuumhverfis sem 

bíður mín eftir útskrift og hvernig hægt er að fóta sig í því. Getur verið að ég, 

skoðanir mínar og þau lífsviðhorf sem ég hef nú mótað með mér, muni hafa 

áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli mínu og það hvernig litið verður á þá sköpun 

sem ég mun framkvæma og hafa fram að færa? 

Staðreyndin er nefnilega sú að ég er kona og ég er líka femínisti. Á 

þessum tímamótum velti ég því fyrir mér hvort það skipti máli fyrir mig og það 

sem ég mun taka mér fyrir hendur á komandi árum og vonandi áratugum. 

Leiklistarkonan Karen Malpede skrifaði: 

,,Once you remeber that you are an artist and a woman, what 
does this mean? ... Do you approach the theatre in a different 
way, one that is frowned upon, perhaps, by many of the people in 
the theatre (who are mainly men)?1 
 

Þessar vangaveltur mínar urðu kveikjan að þeirri hugleiðingu sem fer hér á 

eftir en í henni verður fjallað um femíníska list og hvernig hægt sé að nýta 

hana. Farið verður yfir það hvað femínísk list er og hvað í henni felst. Einnig 

verður fjallað um kvennalist og hvort einhver munur sé á henni og femínískri 

list. Leitast verður við að svara spurningum eins og hvort femínísk list sé 

kvennalist og ef svo er hvort hún sé þá aðeins fyrir konur eða hvort karlmenn 

geti líka búið til femíníska list, sem og hvort öll list sem konur búa til sé 

femínísk.  

 

                                                
1 Malpede, Karen, Women In Theatre, Compassion and Hope, DRAMA BOOK 
PUBLISHERS, New York, 1983. 
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Hvað er femínísmi? 

Áður en fjallað er um femíníska list er nauðsynlegt að skilgreina hvað 

femínismi er.  

Femínismi hefur verið til sem skilgreint hugtak eða hugmyndafræði frá 

því fyrir aldamótin 1900. Áherslur þessarar hugmyndafræði hafa verið í 

sífelldri þróun síðan þá en oft er talað um þrjár bylgjur femínisma. Fyrsta 

bylgjan var í kringum aldamótin 1900 og með henni var sérstaklega  lögð 

áhersla á kosningarétt og aukin tækifæri fyrir konur í atvinnulífinu. Önnur 

bylgjan verður svo til upp úr 1960 samhliða mikilli vakningu um almenn 

borgaraleg réttindi, stríðs- og hernaðarandstöðu og vaxandi meðvitund um þá 

miklu flóru minnihlutahópa sem til voru og enn eru í heiminum og misrétti sem 

þeir verða fyrir. 

Önnur bylgjan var afar róttæk og meðal helstu baráttumála voru að 

rjúfa einsleita umræðu um kynhneigð, sjálfsákvörðunarréttur kvenna yfir 

líkömum sínum sem og barátta um að festa í lög ákvæði sem tryggja myndu 

jafnan samfélagslegan rétt allra, óháð kyni. Eins barðist önnur bylgjan fyrir því 

að brjóta niður hefðbundin samfélagstilbúin kynjahlutverk, kyn og kyngervi 

voru aðgreind og skilgreind þar sem kyn er ákvarðað við fæðingu en kyngervi 

er samfélagsmótað. Á meðan fyrsta bylgjan var aðallega meðal hvítra 

millistéttarkvenna dró önnur bylgjan með sér aðrar stéttir sem og aðra 

kynþætti. Slagorð eins og ,,Women's struggle is class struggle" og ,,the 

personal is political" litu dagsins ljós og markmiðið var að uppræta kynbundið 

misrétti þar sem allt frá barnaefni til stjórnmálakerfa voru skoðuð með þessum 

nýju gleraugum femínismans.  

Þriðja bylgjan hófst upp úr 1990 og var eins konar andsvar við annari 

bylgjunni. Þriðju bylgjunni má skipta í tvær stefnur. Annars vegar eru það 

svokallaðir frjálshyggjufemínistar en þeir vilja endurheimta það sem þeir 

kölluðu kvenlegt og telja sig geta verið femínista jafnvel þótt þær séu á hælum 

og með varalit. Sumir femínistar af þriðju bylgjunni vilja jafnvel meina að 

femínismans sé ekki lengur þörf og það að skilgreina sig sem femínista sé í 

raun til þess að viðhalda ákveðinni tvíhyggju og aðgreiningu sem getur verið 

kúgandi, ,,við“ á móti ,,hinum“.2 Hins vegar er það róttæki femínisminn sem 

                                                
2 Heimasíða tímarits Pacific University, sótt 28.janúar, 2013, 
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heldur áfram þar sem frá var horfið og leggur áherslu á að kynjað misrétti sé 

kerfisbundið og að það þurfi að uppræta markvisst og hafa jafnréttið ávalt í 

huga við ákvarðanatökur og stefnumótun á öllum sviðum samfélagsins. Í 

grunninn er stærsti munurinn á þessum tveimur stefnum sá að 

frjálshyggjufemínistarnir upphefja einstaklinginn og valfrelsi hans til eigin 

ákvarðana upp yfir kerfið á meðan róttækir femínistar líta á kerfið sem 

fyrirstöðu sem hefur skilyrðandi áhrif og heftir raunverulegt frelsi fólks til 

þessara ákvarðana.3 

En hvar erum við stödd núna? Eftir þrjár bylgjur? Hvernig getum við 

náð sameiginlegri skilgreiningu á því hvað þetta fyrirbæri femínismi er í dag? 

Samkvæmt ensku orðabókinni Marriam-Webster hefur orðið femínismi 

tvær grunnskilgreiningar. Annars vegar stendur orðið femínismi fyrir 

hugmyndafræði um pólitískan, fjárhagslegan og samfélagslegan jöfnuð á milli 

kynjanna og hins vegar stendur það fyrir skipulagðar aðgerðir fyrir 

réttindabaráttu kvenna og þeirra hagsmunum.4  

Eitt stærsta vandamálið við að skilgreina hugmyndafræði femínismans 

er það hvað til eru margar mismunandi skilgreiningar á því um hvað hann 

snýst. Eins eru margar hreyfingar innan femínískrar hugmyndafræði sem hafa 

ólíkar áherslur og ólíka sýn á það hvernig markmiðum og baráttumálum skuli 

náð og oft deila þessar mismunandi hreyfingar innbyrðis.5 Róttækir femínistar 

gegn frjálshyggjufemínistum, kúltúral femínistar gegn sósíal femínistum og 

svo framvegis.6 Því er ekki lengur hægt að tala um femínisma í eintölu því 

þetta orð inniheldur nú svo fjölbreytt og ólíkt safn hugmynda sem og pólitík, 

kenningar, fræðasvið, heimspeki, baráttuhreyfingar og fleira.7 Ekki er til nein 

                                                                                                                                      
http://www.pacificu.edu/magazine_archives/2008/fall/echoes/feminism.cfm.   
3 Guðný Gústafsdóttir, ,,Er femínismi það sama og kvennfrelsi?“, 
uppflettivefrit, sótt 27. febrúar 2013, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=60798. 
4 Heimasíða Marrian-Webster orðabókarinnar, sótt 4. Febrúar 2013, 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism 
5 Goodman, Lizbeth, Contemporary Feminist Theaters To Each Her Own, 
Routhledge, London, 1993, bls. 14-18. 
6 Uppflettifræðarit um kvennasögu, sótt 29.janúar 2013, 
http://womenshistory.about.com/. 
7 Þorgerður Einarsdóttir, ,,Hvað er femínismi og hver er líkleg ástæða til 
fordóma karla gagnvart femínistum?“, uppflettivefrit, sótt 21. Janúar 2013, 
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1337. 
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ein rétt femínísk greiningaraðferð, ,,hann er ekki einhver einsleitur ,,ismi“ með 

einkarétt á sannleikanum heldur tæki til að greina heiminn og breyta honum. Í 

þeim skilningi er femínisminn mörg tæki“.8  

En það sem þessir hópar og ,,ismar“ eiga sameiginlegt er að gera sér 

grein fyrir því að við búum í samfélagi þar sem konur eru meðhöndlaðar á 

annan hátt en karlmenn vegna þess eins að þær eru konur og að þær hljóta 

ekki sömu kjör og réttindi. Allar skilgreiningar á femínisma ganga út frá því að 

þessi staða sé samfélagslega mótuð og sé þess vegna eitthvað sem hægt er 

að breyta og kjósa því að berjast fyrir þessari breytingu með aðgerðum.9 

Berjast fyrir bættu samfélagi, hliðhollara öllum kynjunum. Eða eins og Aysegul 

S. Sungur skrifar í Píkutorfunni:  

,,Að vera kona er að ganga í of litlum skóm. Að vera femínisti er að 
skilja ástæðuna fyrir því og fræða aðra um, að það eru ekki fæturnir 
sem eru of stórir heldur skórnir sem eru of litlir"10 
 

Við þessa skilgreiningu verður stuðst hér og talað um femínísma í þeim víða 

skilningi sem fellst í þessari skilgreiningu. 

Saga og þróun femínísks leikhúss 

Trúlega hefur femínískt leikhús verið til mun lengur en sagan segir okkur og 

hið svokallaða kvennaleikhús ennþá lengur þó það sé ekki auðvelt að finna 

heimildir fyrir því. Það hefur reynst vandasamt verk að grafa upp sögu 

kvennaleikhúss og femínísks leikhúss í gegnum aldirnar og eru nánast ekki til 

heimildir um kvennaleikhús mikið aftur í tímann því þátttaka kvenna í 

leikhúsinu virðist ekki hafa verið skrásett (sem og reyndar mikið af annari 

kvennasögu en það er annað mál). Því hafa konur hverrar kynslóðar þurft að 

búa til sína eigin sögu til að byggja á og nánast byrja upp á nýtt. Þetta hefur 

eins og margt annað í þessum málum lagast mikið undanfarna áratugi, sem 

betur fer og hefur leikhúsreynsla kvenna og þeirra listsköpun verið skrásett að 

                                                
8Þorgerður Einarsdóttir, ,,Kvennaleikhús og femínískt leikhús“, Kistan, vefrit 
umfjöllunar og gagnrýni um listir, sótt 29. Janúar 2013, 
http://www.kistan.is/default.asp?sid_id=28000&tre_rod=008%7C002%7C&tid
=2&fre_id=39871&meira=1. 
9 Uppflettifræðarit um kvennasögu, sótt 29.janúar 2013, 
http://womenshistory.about.com/. 
10 Skugge, Linda Norrman, Belinda Olsson og Brita Zilg, Píkutorfan, Hugrún 
R. Hjaltadóttir og Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir þýddu, Forlagið, Reykjavík, 
2000.  
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mestu leyti til jafns við karlmenn núna síðustu áratugina.11 

Femínistahreyfingin gerði það að verkum að með tímanum var farið að 

skoða og greina konur í listum sérstaklega, þeirra framlag, sjónarhorn og gildi 

verka þeirra. Eins spratt upp umræðan í kringum aðra bylgju femínismans um 

það hvort til væri sérstök kvennalist og hvort framlag kvenna til lista hefði 

sérstöðu sem ekki væri að finna í landslagi listheimsins eins og hann leit út 

þá. En þá voru karlmenn nánast einvaldar í listum. Eins og listakonan Joelyn 

Snyder-Ott skrifar árið 1983:12 

,,Western civilization's culture and arts are 'male' dominated and 
'male' oriented. Women's highest artistic achievements are off the 
scene, seldom heard, or if heard devalued, and finally viewed, but 
not observed“.13  

Hvað er femínískt leikhús? 

Fljótlega eftir að önnur bylgja femínismans hófst eða í kringum 1970 byrjaði 

femínískt leikhús, eins og við þekkjum það í dag, að þróast og verða til. Það 

verður til í kjölfar þeirrar miklu kvennfrelsis- og mannréttindabaráttu sem var 

að eiga sér stað í heiminum en einnig í kjölfar þeirra breytinga sem voru að 

eiga sér stað innan leikhússins. Árin 1960-70 voru nefnilega umbreytingatímar 

í leikhúsinu en þá komu fram á sjónarsviðið margir hópar sem kenndir hafa 

verið við hina róttæku leikhúshreyfingu. Hópar eins og the National Black 

Theater og the Living Theater (the Living Theater var stofnað 1947 en kom af 

krafti fram í dagsljósið á þessum árum). Þessi hreyfing leitaðist við að finna 

viðeigandi aðferð til framsetningar á manneskjunni og umhverfi hennar, 

samfara þeim breytingum sem orðið höfðu á skilningi fólks á menneskjunni í 

umbrotum síðustu ára. Innan hreyfingarinnar voru tveir stílar mest áberandi. 

Tilraunaleikhús annars vegar og pólitískt leikhús hins vegar. Tilraunaleikhúsið 

leitaðist við að umbreyta tækninni og forminu sem notað var innan leikhússins 

                                                
11 Cannig, Charlotte, ,,Constructing Experience: Theorizing a Feminist Theatre 
History“, Theater Journal, 45. árgangur, 4. tölublað, desember 1993, bls. 529-
540, sótt 5. Febrúar 2013, 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3209019?uid=3738288&uid=2129&uid=
2&uid=70&uid=4&sid=21101762423717, fundið í gagnagrunninum JSTOR. 
12 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, 
http://www2.edutech.nodak.edu/ndsta/bemis.htm. 
13 Sama rit.  
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en pólitíska leikhúsið var eins og nafnið gefur til kynna pólitísk, bæði í 

efnistökum og nálgun. Markmið þess var að breyta heiminum og bæta hann. 

Markmiðið var ekki að skemmta fólki eða búa til afþreyingu, þó það fylgdi 

kannski stundum með, heldur að bæta lífsgæði samfélagsins. Femíníska 

leikhúsið átti og á þetta markmið sameiginlegt með pólitíska leikhúsinu og er 

því femínískt leikhús pólitískt leikhús fremur en tilraunaleikhús.14 En það 

leikhús sem hefur það fyrst og fremst að markmiði sínu að breyta heiminum 

og hugsunarhætti þeirra sem í honum búa hlýtur alltaf að vera pólitískt. Því 

hlýtur femínískt leikhús í öllum tilfellum að vera pólitískt. 

En þrátt fyrir að femínískt leikhús sé fyrst og fremst pólitískt, skilgreinist 

af efnistökum sínum og einkennist af því að innihald verkanna hefur ákveðinn 

boðskap sem birtist ýmist í sjálfum textanum, undirtexta verksins eða 

myndmáli, þá er það oft og tíðum líka tilraunakennt. Það einkennir oft 

femínískt leikhús að það leitast einnig við að brjóta upp hið hefðbundna form á 

ýmsa aðra vegu en með innihaldi sínu. Það má því segja að femínískt leikhús 

setji ekki einungis spurningamerki við ýmsar stoðir og staðla í samfélaginu 

heldur einnig við vinnuaðferðir og form hins hefðbundna leikhúss og leitist við 

að fara nýjar leiðir þar sem og annars staðar. Hér skulum við gefa okkur að 

hefðbundið leikhús sé leikhús þar sem unnið er með handrit með klassískri 

uppbyggingu kynningar, flækju, hápunktar og niðurlags. Þar er yfirleitt einn 

leikstjóri sem er oft eins konar einvaldur í vinnuferlinu en femínistar hafa bent 

á að þessi vinnuaðferð sé vinnuaðferð karlmannsins og hafa því reynt að búa 

til og nýta aðrar leiðir til sköpunarinnar. Bæði hvað varðar uppsetningu og 

form verkanna en líka hvað varðar vinnuferlið sjálft.  

Efst á lista yfir þessar óhefðbundnu nálganir er hin svokallaða devised 

aðferð þar sem reynt er að nýta samsköpun, samábyrgð og jafnræði í 

vinnuferlinu og nýta raddir allra sem að sköpunarferlinu koma. Þessar aðferðir 

eru auðvitað notaðar við gerð annarra verka en femínískra en eru trúlega 

mikið notaðar þar vegna þess að femíníska listin gengur jú út á það að brjóta 

upp hefð og varpa nýju ljósi á hlutina og því nýtist þessi tiltekna óhefðbundna 

                                                
14 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
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leið afar vel.15  

Femínískt leikhús er í mörgum tilfellum sjálfsævisögulegt þar sem ,,hið 

persónulega er pólitískt“ og það segir líka oft margar sögur í einu þar sem 

áhorfandanum er treyst til að búa til sína eigin heild. En þetta brýtur upp hið 

hefðbundna og karllæga textaleikhús og er viðeigandi uppbrot í femínísku 

samhengi því þar situr áhorfandinn ekki eins og hlutlaust vitni að sögunni og 

hápunkti hennar.16 Kristín Eysteinsdóttir skrifar einmitt um muninn á þessum 

tveimur aðferðum: 

,,Margir fræðimenn hafa líkt þessu týpíska karlaleikhúsi við sáðfall- 
þegar klimaxinu er náð er allt búið og allir fara heim. Feminískt 
leikhús inniheldur hins vegar margar og ólíkar fullnægingar!“17 
 

Lengi framan af í þróun femínísks leikhúss var ekki gerður geinarmunur á því 

sem kallað er í dag kvennaleikhús annars vegar og femínískt leikhús hins 

vegar. En í hverju liggur munurinn? 

Kvennalist og femínísk list  

Eins og fram kemur hér að ofan þá er femínismi tæki til baráttu fyrir jöfnum 

réttindum kvenna á við karla og hefur það að markmiði sínu að benda á það 

misrétti sem ríkir milli kynjanna og berjast fyrir breytingum. Þessi skilgreining 

felur í sér að þessi barátta þarf alls ekki að vera einskorðuð við konur. Þannig 

geta karlmenn líka verið femínistar ef þeir hafa þetta að markmiði sínu og 

ættu til jafns við konur að geta búið til femíníska list og leikhús. En hvað felur 

hún í sér, femíníska listin? Hvernig fer karlmaður að því að gera femíníska 

list? Og er öll list sem búin er til af konum femínísk?  

Kvennalist eða kvennaleikhús er nokkuð sem má trúlega alltaf finna í 

einhverjum mæli í leikhúsflórunni en svo virðist einnig vera að kvennaverk séu 

misáberandi eftir tímabilum og þetta hefur líka haldist að einhverju leyti í 

hendur við stöðu kvennréttindabaráttunnar og áhersla hennar á hverjum tíma. 

Hlín Agnarsdóttir skrifar að svo virðist vera að með reglulegu millibili skelli á 

holskeflur svokallaðra kvennaleikverka. Þá segir hún sína reynslu vera að 

                                                
15Kristín Eysteinsdóttir, ,,Kvennaleikhús/Femínískt leikhús“, Kistan, vefrit 
umfjöllunar og gagnrýni um listir, sótt 29. Janúar 2013, http://www.kistan.is/ 
default.asp?sid_id=28000&tre_rod=008%7C002%7C&tid=2&fre_id=39867&m
eira=1 
16Sama rit. 
17Sama rit.  
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með nokkura ára millibili verði konur innan leikhússbransans sérlega 

óánægðar með stöðu sína innan leikhússins og taki sig saman til að auka 

þátttöku kvenna í íslensku leikhúsflórunni.18  

Besta skilgreiningin á því hvað sé kvennalist eða kvennaverk er trúlega 

verk sem búið er til af konum, fjallar um konur og er fyrir konur.19 En 

kvennalistin getur í raun fjallað um hvað sem er svo lengi sem það tengist 

konum en þarf alls ekki að vera á neinn hátt femínísk því efnistökin eru ekki 

bundin við að taka afstöðu í einu eða neinu sem viðkemur konum eða 

kvenfrelsi.20 Því er mikill grundvallarmunur á femínískri list og því sem við 

köllum kvennalist. 

Þó er það alltof algengt að femínískt leikhús fái þann stimpil að vera 

eitthvað sem bara konur gera og sé bara handa konum. Þetta er þó 

misskilningur sem þarf að leiðrétta.21 Þetta kann að eiga við um kvennalistina 

því hvað hana varðar geta trúlega bara konur gert kvennaverk. En eins og 

komið var inn á áðan er femínismi alls ekki eitthvað sem er bara fyrir konur og 

karlar geta allt eins verið femínistar sem og femínískir listamenn. (Reyndar 

geta karlar líka verið konur en það er efni í aðra ritgerð.)  

Eins og rithöfundurinn og fræðikonan Shirlee Hannigan talar um þá 

einbeitir femínískt leikhús sér að fjöldanum fremur en einstaklingnum. Henni 

finnst ekki mikilvægt að greina listina eftir því hversu róttæk hún er eða hvar á 

femíníska skalanum hún kann að lenda. Hennar skilgreining felur í sér allt, 

hversu róttækt sem það kann að vera, og hún vill meina að aðalatriðið sé sú 

sameining/samstaða (e. collectiveness) sem myndast með aukinni 

meðvitund. Með sameiningu á hún við þá áherslu sem femínisminn leggur á 

mikilvægi hópsins fram yfir einstaklinginn. Það er að segja femínístar berjast 

                                                
18Hlín Agnarsdóttir, ,,Er þetta nýbylgja?“, Kistan, vefrit umfjöllunar og gagnrýni 
um listir, sótt 29. Janúar 2013, http://www.kistan.is/default. 
asp?sid_id=28000&tre_rod=008%7C002%7C&tid=2&fre_id=39870&meira=1. 
19 Kristín Eysteinsdóttir, ,,Kvennaleikhús/Femínískt leikhús“, Kistan, vefrit 
umfjöllunar og gagnrýni um listir, sótt 29. Janúar 2013, http://www.kistan.is/ 
default.asp?sid_id=28000&tre_rod=008%7C002%7C&tid=2&fre_id=39867&m
eira=1 
20Sama rit.  
21 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
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fyrir jöfnum rétti allra hvort sem það eru karlar eða konur.22  

Susan Bassnett teflir kvennalist á móti femínískri list og skrifar í bókinni 

Contemporary Feminist Theater að femínísk list snúist ekki um skoðun á því 

hvað það er að vera kona og í hverju það hlutverk felist innan samfélagsins 

heldur snúist það um algjöra endurnýjun á þeirri samfélagsuppbyggingu sem 

við byggjum líf okkar á í dag þar sem hugmyndir og ímyndir um kven- og 

karlhlutverk væru endurskilgreindar.23 Út frá þessu mætti færa rök fyrir því að 

verk sem hafa það að markmiði sínu að fjalla um konuna og hvað það er að 

vera kona og allt það sem á að teljast ,,kven“ hafi hreint ekkert að gera með 

kvenfrelsi. Það mætti jafnvel ganga svo langt að segja að slík verk ynnu 

beinlínis á móti þeirri þróun sem femínistar berjast fyrir og hægi á baráttunni 

fyrir jöfnum rétti kynjanna. Að það styrki gildandi staðalímyndir um hvað það 

er að vera kona, fremur en að brjóta það niður eða í það minnsta að setja 

spurningarmerki við þær. 

Mannskemmandi kvennalist 

Lítum í þessu samhengi á dæmi úr bókmenntaheiminum. Berum saman tvo 

kvenhöfunda sem hafa stigið inn á sjónarsviðið síðustu árin. Fyrst vil ég nefna 

Kristínu Tómasdóttur en hún hefur gefið út þrjár bækur (ásamt systur sinni 

Þóru Tómasdóttur) á undarförnum árum sem eru sérstaklega ætlaðar stúlkum 

en þær heita Stelpur, Stelpur a-ö og Stelpur geta allt.24 Þetta eru eins konar 

sjálfstyrkingabækur fyrir stúlkur á viðkvæmum umbreytingatímum frá 

barnæsku til unglingsára og veganesti inn í fullorðinsárin. Bækurnar atarna 

taka á málum sem margar stúlkur ganga í gegnum á þessum aldri sem og að 

hvetja stelpur til að trúa á sig sjálfar. Bækurnar eiga það sameiginlegt að 

senda skilaboð til stelpna þess efnis að þær geti gert allt sem þær vilja og að 

þeirra tækifæri séu ekki takmörkunum háð sökum kyns þeirra. Sömu skilaboð 

og skrifuð eru í Píkutorfunni: Fæturnir á ykkur eru ekki of stórir heldur eru það 

                                                
22 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
23 Goodman, Lizbeth, Contemporary Feminist Theaters To Each Her Own, 
Routhledge, London, 1993. 
24 Vefsíða bókaforlagsins Veröld, sótt 19. febrúar 2013, 
http://www.verold.is/?i=110&f=114&o=972. 
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skórnir, sem samfélagið hefur búið ykkur, sem eru of litlir.25 Á móti Kristínu 

tefli ég fram Tobbu Marínósdóttur sem hefur líka gefið út þrjár bækur á 

síðastliðnum árum. Bækurnar Lýtalaus, Dömusiðir Tobbu og Makalaus. 

Þessar bækur eru líka skrifaðar fyrir stúlkur þó markhópurinn sé trúlega 

aðeins eldra kvenfólk en hjá Kristínu. Við myndum í daglegu tali kalla bækur 

Tobbu skvísubækur, ætlaðar stúlkum og ungum konum. Bækur Tobbu eiga 

það sameiginlegt að fjalla um makaleit og útlitsdýrkun og er lesandanum 

kennt hvernig eigi að vera alvöru skvísa og tekið er á ýmsum hlutum sem 

höfundi þykja mikilvægir fyrir konur, svo sem skvísum sæmandi facebook-

hegðun og mikilvægi þess að vera mjó.26 

Bækur beggja höfunda gætum við flokkað undir hatt kvennalistarinnar, 

það er bækur skrifaðar af konum, fyrir konur, um konur. Hins vegar hafa 

bækur Kristínar femínískan þráð sem seint verður hægt að segja um bækur 

Tobbu. Bækur Kristínar vinna þó ekki að því að kollvarpa ríkjandi hugmyndum 

í samfélaginu um það hvað er að vera stelpa. Kristín fjallar hins vegar um það 

hvernig það er að vera stelpa í því samfélagi sem við lifum í og gefur stúlkum 

ráð og vekur þær til meðvitundar um að það að vera stelpa þýði ekki að þær 

þurfi að vera mjóar og eignast ríkan mann til þess að vera gjaldgengir 

þátttakendur í samfélaginu. Hún hvetur stelpur til þess að taka sér sitt pláss 

innan samfélagsins því að viðmið samfélagsins og þeir staðlar sem búnir hafa 

verið til innan þess séu eitthvað sem hægt sé að breyta. Tobba samþykkir 

hins vegar ríkjandi gildi og vill kenna konum að passa inn í þennan 

hugsunarhátt án þess að setja neitt sýnilegt spurningarmerki við það hvernig 

hlutum er háttað.27 Það mætti því segja að bækur Tobbu, sem við flokkum 

sem kvennalist, séu beinlínis hamlandi í þeirri jafnréttisbaráttu sem 

nauðsynleg er samkvæmt femínískum sjónarmiðum. Því er kvennalistin alls 

                                                
25 Skugge, Linda Norrman, Belinda Olsson og Brita Zilg, Píkutorfan, Hugrún 
R. Hjaltadóttir og Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir þýddu, Forlagið, Reykjavík, 
2000. 
26 Sunna Guðný Högnadóttir, ,,Einhleyp og 74 kíló. Buxnastærð 12 (dálítið 
þröngar), um póstfemínísk viðhorf í íslensku skvísubókunum Makalaus og 
Lýtalaus“, Skemman, Safn námsritgerða og rannsóknarita, sótt 19. febrúar 
2013, http://skemman.is/en/stream/get/1946/13784/33086/1/Sunna 
_Guðný_Högnadóttir.pdf;jsessionid=AFB0BF62356D9D09EED841B9CD2A5
FE9. 
27 Sama rit. 
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ekki alltaf til stuðnings jafnréttisbaráttunni. 

Það eina sem kvennalistin leggur vissulega á vogarskálar femínismans 

er það að hún fjölgar auðvitað listakonum og gerir konur sýnilegri innan 

listheimsins sem hlýtur að vera gott. Það skapar fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur 

sem horfa til þessa lífs og langar til að gerast listakonur. Það að sjá til dæmis 

kvenleikstjóra sýnir að konur geta sinnt öllum þeim verkum sem til falla innan 

leikhússins eins og annars staðar í atvinnulífinu sem er að sjálfsögðu jákvætt. 

Hins vegar eru fyrirmyndir misjafnar og þegar við sjáum hverja uppsetninguna 

á fætur annarri þar sem konum er skipað í hlutverk óvirkra, (e. passive) 

vitlausra og kyngerðra dúkka þá væri vel hægt að færa rök fyrir því að betra 

væri að sýna þær ekki en að gefa sífellt slíka mynd af því hvað það er að vera 

kona. Til dæmis um þetta má nefna sýningu Borgarleikhússins á Nei, ráðherra 

(en um hana verður fjallað nánar hér fyrir neðan). Þetta á að sjálfsögðu við 

um fleiri listgreinar en leikhúsið eins og sjá má á umræðu um nýliðna 

Edduhátíð. Á hátíðinni stóð WIFT (Women in Film and Television) fyrir 

gjörningi þar sem þær mættu í karlmannsgervum til þess að vekja athygli á 

hversu fáar konur vinna innan kvikmyndageirans bæði við framleiðsluna en 

einnig á tjaldinu. En á hátíðinni voru til dæmis einungis þrjár konur tilnefndar 

fyrir leik í aðalhlutverki á meðan það voru fimm karlmenn sem fengu 

tilnefningu og sýnir það eitt og sér hversu fáar konur við sjáum í íslenskum 

kvikmyndum. Það er því sama vandamálið sem blasir við okkur í 

kvikmyndaheiminum en sá geiri er líkt og leikhúsið að mestum hluta leiddur af 

karlmönnum.28  

Hey strákar, eigið þið alla þessa list? 

Ein af ástæðum þess að við þurfum femíníska list er að hvergi virðist vera 

talað um karlalist. Hvað með alla þá list sem ekki er búin til af konum og er 

hvorki femínísk list né kvennalist. Flest verk sem á fjölunum eru í dag hafa jú 

karlmann eða karlmenn í aðalhlutverki og/eða sem helsta umfjöllunarefni.29 

                                                
28 Stjórn WIFT á Íslandi, ,,Opnum augun – yfirlýsing frá stjórn WIFT á 
Íslandi“,knúz, femínískt vefrit, sótt 22. febrúar 2013, http://knuz.is/ 
2013/02/21/opnum-augun-yfirlysing-fra-stjorn-wift-a-islandi/. 
29Magnús Þór Þorbergsson, ,,Kvennaleikrit?“, Kistan, vefrit umfjöllunar og 
gagnrýni um listir, sótt 29. janúar, 2013, http://www.kistan.is/default 
.asp?sid_id=28000&tre_rod=008%7C002%7C&tid=2&fre_id=39869&meira=1. 
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Einnig er mikill meirihluti þeirra sem búa verkin til karlmenn.30 Hvort verkin séu 

sérstaklega fyrir karlmenn er hins vegar önnur saga en þá eru kannski ekki til 

nein karlaverk ef við styðjum okkur við sömu skilgreiningu og notuð var við 

skilgreiningu á því hvaða verk eru kvennaverk.  

Ef svo er þá má jafnvel draga þá ályktun að það sem kallað er list sé 

einfaldlega karlalist. Því þegar einum hlut er stillt svona upp og þröngvað inn í 

hólf tvíhyggjunnar þá er óhjákvæmilegt að við fyllum upp í hitt hólfið. Ef 

eitthvað er merkt sem kvennalist þá hlýtur restin að vera karlalist. Vandinn er 

bara sá að hvergi er talað um karlalist sem karlalist. Hún er einfaldlega; list.  

 Þessu til stuðnings skulum við taka dæmi og bera saman tvær 

leiksýningar. Í fyrsta lagi Mýs og menn sem er á fjölum Borgarleikhússins um 

þessar mundir. Í henni eru níu hlutverk, átta karlhlutverk og eitt kvenhlutverk. 

Eins eru nánast eingöngu karlmenn á bakvið tjöldin en í þeim hópi er einnig 

aðeins ein kona. Sú sýning yrði seint stimpluð sem karlasýning þrátt fyrir 

þessa kynjaskiptingu. Sýningin er einfaldlega leiksýning án kynjatengdra 

afmarkanna því þrátt fyrir þetta kynjahlutfall er ekki talað sérstaklega um 

karlalist. Á því má finna margar skýringar svo sem þær að langt aftur í aldir 

voru það einungis karlmenn sem þóttu geta búið til list og þeir einir voru lengi 

vel skráðir í bækur listasögunnar eins og komið var inn á hér að framan og 

því þarf ekki að styðjast við slíka stimpla þegar fjallað er um list sem 

fræmkvæmd er af karlmönnum.31  

Á vefsíðu Borgarleikhússins er skrifað um Mýs og menn: ,,Saga um 

gildi manneskjunnar, drauma hennar og þrár“.32 Þrátt fyrir að sú tiltekna 

manneskja sem fylgst er með í verkinu sé karlmaður eiga konur jafnt sem 

karlmenn að geta notið þessarar sýningar og geta tengt sig við söguna. 

Hvergi er talað um karlaverk eða karlaheim. Hið sama er þó ekki upp á 

teningnum þegar þessu er snúið við. Til samanburðar skulum við skoða 

sýninguna Átta konur sem sýnd var í Þjóðleikhúsinu í lok mars árið 2006. Í 

                                                
30 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
31 Sama rit. 
32 Heimasíða Borgarleikhússins, sótt 19. febrúar 2013, 
http://www.borgarleikhus.is /syningar/mys-og-menn. 
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þeirri sýningu eru nákvæmlega jafn mörg hlutverk og í Mýs og menn en þar er 

öfug kynjaskipting. Þar fara átta konur en einn karlmaður með hlutverkin. Í 

umfjöllun um sýninguna á leiklistarvefritinu leiklist.is er skrifað: ,,Verkið er 

,,glæpsamlegur gamanleikur”, þar sem átta leikkonur leiða okkur inn í 

kvennaheim, fullan af óvæntum atburðum, ógnum og gríni.“33 Ef Átta konur 

væru Átta karlar væri sýningunni líklega frekar lýst sem glæpsamlegum 

gamanleik um undirferli og örlög manneskjunnar. 

 Konur eiga því að vera færar um að njóta hvaða listar sem er óháð því 

hver framkvæmir hana en karlmönnum er hins vegar ekki treyst fyrir þessu 

sama verkefni. Það kann að vera vegna þess að konur eru orðnar þjálfaðar í 

því að reyna að passa inn í karlaheiminn vegna þess að það hafa þær þurft 

að gera í gegnum tíðina, að líta framhjá kyni. En þegar karlmenn horfa á verk 

sem hafa konu eða konur í aðalhlutverkum er þeim ekki treyst til að tengja við 

verkið sökum typpaskorts á sviðinu.  

Hvers vegna er það ,,eðlilegt" að karlalist fjalli um manneskjur almennt 

en kvennalist fjalli um konur? Eru konur orðnar of góðar í að horfa framhjá 

typpinu og horfa á manneskjuna eða eru karlmenn of lélegir í því að sjá 

manneskjuna á bak við píkuna. Vegur það ef til vill að karlmennsku þeirra að 

eiga að draga lærdóm af einhverjum konum og samsama sig við reynslu 

þeirra? Eða er það vegna þess að samfélagið er stöðugt að reyna að koma 

því inn hjá okkur að konur séu betur til þess fallnar að ríða þeim en að eiga 

við þær samtal? Gæti það þá ekki verið ástæðan fyrir því að konur eru eins 

oft og raun ber vitni hlutgerðar og klámvæddar á sviðum leikhúsanna til að 

gefa körlunum í salnum eitthvað til að horfa á, fyrst þeir eiga ekki að geta 

tengt við þessar stelpur og þeirra kvenna-tuð. Að áætla að svo sé finnst mér 

ekki bara lítillækkandi fyrir konur heldur líka gríðarleg vanvirðing við karlmenn. 

Þetta hlýtur að vera ein af ástæðunum fyrir því að við þurfum femíníska 

leikhúslist og femínískt leikhúsfólk og ekki síður áhorfendur og gagnrýnendur 

sem eru færir um að horfa á þá list sem fyrir þá er borin með gleraugum 

jafnréttis.  

                                                
33Vefsíða Bandalags íslenskra leikfélaga, sótt 19.febrúar 2013, 
http://www.leiklist.is/index.php?option=com_content&view=article&id=500:fru
msg-tta-konum-jikhu&catid=35:allar-frir&Itemid=128. 
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Er pólitíkin hættuleg í listinni?  

Hér stöndum við frammi fyrir stóru vandamáli. Svo virðist vera sem konum 

sem og körlum hafi reynst erfitt að starfa undir formerkjum femínismans innan 

listheimsins. En hvers vegna er það? Er það vegna hræðslunnar við að vera 

með vesen? Er það vegna þess að það er jú ekki auðvelt að lifa af listinni og 

þá kann fólk að vera hrætt við það að skapa sér slíka sérstöðu? Eða er það 

óttin við að koma sér illa hjá þeim sem ekki eru móttækilegir fyrir þeim 

breytingum sem femínisminn kallar á? Þórhildur Þorleifsdóttir lætur hafa eftir 

sér í viðtali við Fréttatímann:  

,,Það er ekki beint „karríermúv“ að vera femínisti,“ … „Hver 
einasta kona innan leikhússins hefur þurft að berjast fyrir lífi sínu 
og ég veit ekki hvort það er nokkuð að batna“34 
 

Þórhildur hefur lengi verið virk í þátttöku sinni í stjórnmálum og hafa skoðanir 

hennar talist umdeildar. Hún talar um að það að hún sé yfirlýstur femínisti hafi 

ekki endilega greitt götu hennar í vinnu sinni innan leikhússins og það að vera 

femínisti hafi vafalaust ekki verið ,,heppilegt hvað varðar framann, áhrifastöðu 

og upphefð af ýmsu tagi“. Hún segir samt sem áður að pólitíkin hafi auðgað 

vinnuna í leikhúsinu og öfugt og að hún vildi án hvorugs vera.35 

Þórhildur talar um að henni finnist vanta fleiri safarík hlutverk fyrir 

konur í leikhúsinu, fleiri leikverk eftir konur og finnist við ekki hafa nógu 

sýnilegan fjölbreytileika kvenímynda innan leikhússins. Hún vill að við sýnum 

konur í öllum sínum margbreytileika á sviði og telur það vera femínískt 

baráttumál sem þurfi að taka á. Þó segist hún ekki telja hausa eftir kyni, hvað 

séu margar konur og hvað margir karlmenn í sýningum hjá sér og segir að 

það sé líka femínískt að fjalla um karlmenn og varpa nýju ljósi á 

karlmennskuna og karlímyndir. Það sem henni finnst öllu máli skipta er 

sjónarhornið sem unnið er út frá og þar sem hennar sjónarhorn er femínískt 

þá sé uppsetningin það líka burtséð frá typpum og píkum.36 

Þetta styður það sem áður var komið inn á, að kvennaverkin séu 

                                                
34María Lilja Þrastardóttir, ,,Þeir vilja bara halda áfram að troða þessu ofan í 
kokið á þjóðinni“, vefsíða Fréttatímans, sótt 7. febrúar 2013,  
http://www.frettatiminn.is/daegurmal/their_vilja_bara_halda_afram_ad_troda_t
hessu_ofan_i_kokid_a_thjodinni/. 
35Sama rit. 
36Sama rit. 
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ekkert endilega að leggja neitt af mörkum í átt að jöfnum rétti kynjanna annað 

en það að í næstu árskýrslu munu mögulega verða taldir fleiri kvenhausar en 

árið áður.  

Ein af ástæðum þess að það þykir ekki ,,karríermúv“ að vera yfirlýstur 

femínisti í listum, eins og Þórhildur segir, er allur sá misskilningur sem um 

femínísmann ríkir.  

Það væri til dæmis gott ef við gætum leiðrétt þann misskilning að þegar 

talað er um feðraveldið og hið hættulega munstur sem það elur af sér er ekki 

átt við að karlmenn séu almennt hálfvitar. Og þegar talað er um kynbundið 

ofbeldi er ekki verið að segja að hver einasti karlmaður sé nauðgari. Hins 

vegar er það staðreynd að langstærstur hluti þeirra sem beita slíku ofbeldi eru 

karlmenn.37 Og það er jafnvel enn þann dag í dag þannig í sumum 

samfélögum að ofbeldi gegn konum er ekki talið vera sérstakt tiltökumál og 

þær eru jafnvel gerðar ábyrgar fyrir því ofbeldi sem þær eru beittar. 

Með femínisma er bent á að samfélagið hefur mótað okkur sem tvö 

ólík kyn og búið okkur ójöfn tækifæri og það ættu konur jafnt sem karlar að 

láta sig varða. Því fleiri sem leggja þessum málstað lið því fyrr mun jafnréttið 

ná fram að ganga. Því fleiri sem sigla undir flaggi femínismans, því minna 

umdeildur verður hann. Um þetta gildir sama lögmál og flest annað, að 

byrjunarreitur baráttunnar hlýtur að vera virkur sýnileiki og opin umræða, þar 

sem hægt er að viðra skoðanir án þess að hrökkva í vörn. Að þessu þurfum 

við enn að vinna innan leikhússins því ekki virðist hægt að eiga um þessi mál 

yfirveguð samtöl eða skrif. Þetta umræðuefni er svo eldfimt að varla má nefna 

það sem út af ber án þess að illa fari. Í yfirlýsingu sem WIFT á Íslandi sendi 

frá sér eftir nýliðna Edduverðlaunahátið segir: ,,Eina vænlega leiðin til lausnar 

er að hlaupa ekki í vörn, draga ekki umræðuna á villigötur og viðurkenna 

vandamálið.“ Þessa sýn skortir í leikhúsinu sem og í kvikmyndaiðnaðinum og 

hér skulum við skoða nýlegt dæmi.  

Getum við ekki talað saman? 

Í febrúar 2011 setti Borgarleikhúsið upp farsann Nei, ráðherra sem að margra 

mati var ,,tveggja tíma hláturskast“ en þannig kynnti leikhúsið verkið. Að 

                                                
37 Vefsíða Reykjavíkurborgar, sótt 19. febrúar 2013, http://www.reykjavik.is 
/desktopdefault.aspx/tabid-4561/. 
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sumra mati var sýningin þó einstaklega ófemínísk og særandi þar sem konur 

og aðrir minnihlutahópar samfélagsins, svo sem samkynhneigðir og 

innflytjendur, fengu slæma útreið. Til dæmis um þetta má nefna að fyrir hlé í 

sýningunni voru tvær kvenkyns persónur kynntar til leiks. Ein útlensk 

þjónustustúlka sem hafði það eina hlutverk fyrir hlé að koma handklæðum inn 

á hótelherbergi en hún var annað hvort of mikil kona eða of vitlaus útlendingur 

til að geta sinnt þessu hlutverki. Hin kvenpersónan var hjásvæfa ráðherrans 

en hún var afklædd á fyrstu mínútum verksins og var það sem eftirlifði af fyrri 

hluta verksins á korseletti einu fata. Karlmennirnir í sýningunni ýttu henni 

ítrekað á milli sín, skipuðu henni fyrir verkum, klipu í rass hennar og brjóst og 

skvettu á hana vatni. Á meðan bað hún þá í sífellu afsökunar á tilvist sinni. 

(Þess má geta að höfundur segir hér frá eigin upplifun af sýningunni en hún 

sá sér ekki fært að sitja sýninguna til loka og gekk út í hléi vegna líkamlegra 

ofnæmisviðbragða við sýningunni sjálfri og móttöku áhorfendaskarans, en 

hann lá í hláturskasti eins og markaðteymi leikhússins hafði boðað.) 

Umræðan um þessa sýningu olli töluverðu fjaðrafoki. 

Framandverkaflokkurinn Kviss Búmm Bang skrifaði bréf varðandi sýninguna 

til leikhússtjóra Borgarleikhússins og leikstjóra sýningarinnar, Magnúsar Geirs 

Þórðarsonar í tilefni að alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars 2011. Í 

bréfinu bendir flokkurinn leikhússtjóranum á að verkið stuðli að og viðhaldi 

niðurlægjandi birtingarmyndum og staðalímyndum kvenna, útlendinga og 

samkynhneigðra. Þetta er rökstutt í bréfi frá flokknum og að síðustu er skorað 

á Magnús Geir að ráða til sín kynjafræðing sem gæti aðstoðað leikhúsið við 

að varast niðurlægandi og niðrandi birtingarmyndir kvenna og annarra 

minnihlutahópa og gæti hjálpað til við uppsetningar með jafnrétti í huga.38 

Þegar Magnús Geir gaf lítið út á gagnrýni Kviss Búmm Bang skrifuðu þær 

grein um málið sem birtist á vef leikstjórafélagsins. 

 Viðbrögð leikhússtjórans við greininni voru ansi harkaleg en hann var 

ekki fær um að taka umræðunni opnum örmum eins og WIFT lagði til í 

yfirlýsingu sinni heldur lýsti hann því yfir í viðtali á Bylgjunni að viðbrögð Kviss 

                                                
38 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir og Vilborg Ólafsdóttir, ,,Ógleði eftir 
tveggja tíma hláturskast“, vefsíða leikstjórafélags Íslands, sótt 19. febrúar 
2013, http://www.leikstjorar.is/?id=633.  
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Búmm Bang hefðu verið öfgafull og að þau dæmdu sig sjálf.39 Hann lét fleiri 

orð falla um ,,dúllurnar í Hvissí Bang Bang eða hvað þær nú heita“ og taldi 

þetta vera fullkomlega óþarfa umræðu.  

 Áhugavert er að greina viðbrögð Magnúsar Geirs eftir kenningum 

norska femínistans Berit As um drottnunaraðferðirnar fimm. Þar greinir hún 

samskipti fólks en hún telur ákveðnar aðferðir vera notaðar bæði af körlum og 

konum í daglegu lífi, án þess að fólk geri sér grein fyrir því að það sé að nota 

þessar aðferðir, til að drottna yfir öðrum. Þessar aðferðir telur hún vera mest 

sýnilegar í samskiptum þar sem valdamisræmi er til staðar og því góðar til 

greiningar á samskiptum kynjanna og komi oft bersýnilega í ljós í orðræðu 

and-femínista. Sem dæmi um drottununaraðferðirnar má nefna það þegar fólk 

er gert ósýnilegt og einnig þegar fólk er gert hlægilegt. Báðar þessar aðferðir 

notaði Magnús Geir í viðbrögðum sínum við gagnrýni Kviss Búmm Bang á 

Nei, ráðherra. Hann notaði, meðvitað eða ómeðvitað, vitlaust nafn um 

listahópinn ,,Hvíssí Bang Bang eða hvað hann nú heitir“, gerði þær og viðhorf 

þeirra hlægileg og talaði um ábendingar þeirra eins og eitthvað sem skiptir 

ekki máli. Hann sagði að viðhorf þeirra þyrfti ekki að ræða því þau dæmi sig 

sjálf og gerði þar með lítið úr þeirra skoðunum og því sem þær vildu vekja 

athygli á.40 Það var ekkert rými til umræðu eða málefnalegra skoðanaskipta. 

Hann tók ábendingum þeirra sem árás og hrökk í vörn.  

En hverju þarf að verjast? Hver er óttinn? Hvað er það sem er svo 

hræðilegt við þessa umræðu? Er það óttin við að missa gamanleikinn fyrir fullt 

og allt úr leikhúsflórunni? Má ekki djóka með neitt? Kann einhver að hugsa. 

Jú það má djóka með ýmislegt og gera alls kyns grín. Það að skella hurðum 

og láta glugga lokast ítrekað með þeim áhrifum að leikurum á sviðinu bregði í 

brún er til dæmis grín sem er öllum sársaukalaust en einmitt það vakti mikla 

kátínu áhorfenda kvöldið sem ég sat í sal Borgarleikhússins á þessu ,,tveggja 

tíma hláturskasti.“ Það er hins vegar fullkominn óþarfi og hreinlega hættulegt 

að tefla fram gríni sem á að hlægja að á kostnað særandi staðalímynda. Slíkt 

viðheldur fordómum sem enn eru til staðar í samfélaginu okkar og það heldur 
                                                
39 Vefsíða Fréttablaðsins, sótt 19. febrúar 2013, http://www.visir.is/magnus-
geir--vidhorf-sem-daemir-sig-sjalft/article/2011111109468. 
40 Sóley Tómasdóttir, ,,Berit Ås og María Lilja Þrastardóttir“, knúz, femínískt 
vefrit, sótt 19. febrúar 2013, http://knuz.is/2011/11/10/berit-as-og-maria-lilja-
thrastardottir/. 
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aftur af jafnréttinu.  

Leikhúsið er vettvangur þar sem við getum speglað samfélagið okkar, 

þar sem við getum setið og tengt. Við leikhúsfólk megum þess vegna ekki 

vera hrædd við að vera með ,,vesen“. Vesenið er nauðsynlegt í 

mannréttindabaráttunni. Án þess að þora að skera sig úr og vera með vesen 

munum við mjög seint ná tilsettum árangri í nokkru því sem berjast þarf fyrir. 

Ætla má að í viðbrögðum leikhússtjórans hafi legið ákveðinn ótti gagnvart 

femínismanum og/eða að honum finnst það einfaldlega bara óþarfi að vera 

með svona femínistavesen og að við eigum bara að geta glaðst saman sama 

hvað. Mögulega kann þessi ótti að liggja í því að ef hann myndi taka 

umræðuna og ákveða opinberlega að taka áskoruninni frá Kviss Búmm Bang 

og ráða kynjafræðing til að greina leikritin sem á fjalirnar fara að þá muni 

aðsókn og miðasala dvína. Að samfélagið okkar og miðakaupendur myndu 

dæma leikhúsið sem femínískt-vesenis-leikhús. Því það eru vissulega 

fordómar í samfélaginu gagnvart femínisma eins og áður hefur komið fram.  

 Þó svo að róttækar breytingar séu ekki endilega vinsælar í fyrstu þá mun 

slíkt bara taka tíma að venjast. Það gæti nú líka verið skemmtileg áskorun 

fyrir leikstjóra að setja upp vandaðan farsa frekar en að festast í ódýrt kveðnu 

gríni sem byggir á klisjum og fordómum.  

Þarf að fela femínismann í listinni eins og grænmetið í súpunni? 

Hvers vegna ættum við að þurfa að fela femínismann? Hvers vegna eru ekki 

allir femínistar fyrst markmið femínismans er að berjast fyrir jöfnum rétti allra? 

Hvers vegna er fólk hrætt við eitthvað sem miðar að því að bæta lífsgæði 

þess og bjóða upp á betra samfélag? Eins og áður hefur komið fram er það 

markmið femínismans að breyta samfélaginu og bæta það á þann hátt að allir 

búi við jöfn tækifæri og lífsgæði. Hluti þessa vanda eru trúlega þær 

mismunandi áherslur og aðferðir sem femínistar nota í baráttu sinni fyrir 

jöfnuði eins og komið var inn á hér að framan. Kannski er auðvelt að mistúlka 

gjörðir og ásetning femínistanna vegna þess að þessa hreyfingu vantar 

skýrari skilgreiningu á markmiði sínu.41  

                                                
41 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
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 Fólki hættir nefnilega til að túlka aðgerðir femínista til samfélagslegra 

breytinga sem árás á sín persónulegu gildi og lífsstíl. Margir fara í vörn þegar 

flaggi femínismans er veifað og í þeim aðstæðum skapast oftar en ekki 

neikvæð viðbrögð. Shirlee Hannigan hefur skrifað um þetta vandamál en 

hennar svar við vangaveltum sem þessum er eftirfarandi:42  

,,It would seem likely that if men were presented with enough 
evidence, they would see the 'error of their ways' and 
immediately cease discriminating against women. This hasn't 
worked with racial discrimination … and it has been a hard 
lesson, but women have learned that no matter how much 
evidence is presented, logical proof is useless when the listener 
is operating on an emotional level. Listeners who have different 
belief systems, who see their norms and values as under attack, 
will not be moved by logic"43 
 

Eins er ásetningur femínistanna oft illa séður því fólk vill ekki hætta á að í 

kjölfar femínískra breytinga muni það mögulega missa forréttindi sín, til 

dæmis karlmenn með hærri laun og konur sem fá aðdáun og fleiri tækifæri því 

þær eru sætar og kynþokkafullar.  

Hannigan vill meina að þetta sé einmitt ástæða þess hve mikil not við 

höfum fyrir femínískt leikhús. Það gefur áhorfandanum nefnilega tækifæri til 

þess að tengja sig inn í þær aðstæður og efni sem um ræðir hverju sinni á 

sviðinu í gegnum persónulega og tilfinningalega upplifun hvers og eins. Því 

með því að höfða til fólks með þessum hætti er hægt að hreyfa við 

einstaklingnum en það eru nú einu sinni einstaklingarnir sem hreyfa svo við 

samfélaginu. Eins og annarrar bylgju femínistar bentu réttilega á og vikið er 

að framarlega í þessari hugleiðingu þá er hið persónulega pólitískt vegna 

þess að flest það sem varðar samfélagið og einstaklinginn er líka pólitískt í 

eðli sínu.44  

                                                                                                                                      
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
42 Bemis, Sandra M., ,,The Difficulties Facing Feminist Theater: The Survival 
of At the Foot of the Mountain“,heimasíða North Dakoda Journal of Speech 
and Theatre, sótt 4. febrúar 2013, http://www.artandculture.com/media 
/show?media_id=138&media_type=TextFile. 
43 Sama rit. 
44 Sama rit. 
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Lokaorð 

Femínísk list er pólítísk list. Hún er list sem miðar að því að breyta og bæta 

samfélagið á þann hátt að allir einstaklingar innan þess geti látið ljós sitt 

skína, fái jöfn tækifæri og séu metnir af eigin verðleikum óháð kyni. Við vitum 

að leikhúsið er vettvangur sem vel getur nýst í þessum tilgangi líkt og 

Hannigan bendir á. Leiklist getur verið öflugt verkfæri inn í baráttuna fyrir 

jöfnuði í samfélaginu því eins og komið hefur verið inn á er formi þessa 

listmiðils þannig háttað að það speglar samfélagið og getur því með speglun 

sinni ögrað ríkjandi gildum og hjálpað til við að búa til ný. Raunin er þó sú að í 

mörgum tilfellum eru þessir möguleikar leiklistar ekki nýttir - jafnvel þvert á 

móti. Þau eru ófá leikverkin þar sem boðskapurinn virðist ekki vera til annars 

fallinn en að ýta undir kynjamisrétti og ójöfnuð. 

Í þá gryfju getur öll list fallið hvort sem það eru karlmenn eða konur 

sem búa hana til. Kvennalistin þarf því alls ekki að vera neitt skárri hvað þetta 

varðar en sú list sem búin er til af karlmönnum.  

Það kann þó að hafa verið mikilvægt á sínum tíma að konum fjölgaði á 

starfsvettvangi leikhússins bæði til að auka sýnileika kvenna starfandi í 

leikhúsi sem og til að sýna fram á að þær væru jafnhæfir starfskraftar og 

karlmenn innan leikhússins. En enn er langt í land.  

Er ekki nauðsynlegt að hætta að telja hausa og fara að einbeita okkur 

að því hvað er raunverulega verið að gera og hvaða skilaboð er verið að 

senda? Það er vissulega gott að hafa kvenfyrirmyndir innan allra stétta í 

samfélaginu en leikhús og annar miðill sem hefur það í eðli sínu að sýna 

okkur fólk og tengja það við samfélagið okkar þarf að halda meðvitund um 

hvað á að sýna og segja. Það er ekki nóg að eitt leikárið séu einungis konur á 

fjölunum ef allar þær konur sem þar birtast eru klámvædd, staðalímynduð og 

viljalaus verkfæri karlmanna þó það myndi koma vel út í tölfræðilegri úttekt á 

kynjaskiptingu innan leikhússins. Þá væri skárra að hafa karlmenn í öllum 

hlutverkum og í hverju sæti ef sjónarhornið og uppsetningin væri unnin með 

jafnrétti í huga eins og Þórhildur Þorleifsdóttir talar um. Leikhúsið lifir á 

samfélaginu og ætti það þá ekki að gefa eitthvað uppbyggilegt til baka?  

Staðreyndin er þó sú að við stöndum frammi fyrir hindrunum í þessu 

samhengi og eitt vandamálanna er að oft er litið á femínískt leikhús sömu 
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augum og litið er á kvennaleikhús eða eitthvað sem konur gera fyrir aðrar 

konur en ekki á eigin forsendum eða fyrir það sem það er. Það er stimplað 

með femíníska stimplinum og er þar með ekki talið boðlegt fyrir karlmenn. 

Skoðun mín er hins vegar sú að femínískt leikhús sé ekki síður fyrir karlmenn 

en konur.  

,,Femínistinn er besti vinur karlmannsins“ sagði Gail Dines í fyrirlestri 

sínum um klám og klámvæðingu. ,,Við femínistar“, hélt hún áfram, ,,erum 

nefnilega eina fólkið sem trúum því að karlmenn séu eins og þeir eru vegna 

mótunar sem verður til af samfélaginu og sé þess vegna hægt að beyta þeirra 

gjörðum og hegðunarmunstrum.“45 Við höfum vissulega ferðast langan veg og 

það er afskaplega margt sem hefur breyst til hins betra en ennþá erum við 

hrædd og feiminn við þennan femínisma.  

Óskandi væri að hvert og eitt okkar gæti séð hvert raunverulegt 

markmið femínismans er og hætt þessu karpi um formsatriði og lagst öll 

saman á vogarskálarnar eins og konurnar í WIFT leggja til. Trú mín er sú að 

með femínísku leikhúsi, leikhúsi með kynjavitund, verði femínismi ekki lengur 

jafn fráleit og fjarlæg hugmyndafræði og í dag virðist vera. Að með aukinni 

kynjavitund og áherslu á jafnrétti verði femínískt leikhús sem og vinnubrögð 

að venju fremur en fráviki hjá leiklistarfólki og starfsfólki leikhúsa jafnt sem 

áhorfendum. 

Á endanum hlýtur markmiðið auðvitað að vera það að við þurfum alls 

engan femínísma hvorki innan leikhúss né annars staðar því þegar 

markmiðum femínismans verður náð þurfum við ekki lengur að aðgreina 

sérstaklega það sem er femínískt, því í samfélginu ríkti jöfnuður á milli 

kynjanna. Þegar það gerist þá má femínismi og femínískt leikhús deyja út. En 

ekki fyrr. 

 
 
 
 
 
 

                                                
45 Dines, Gail, „Sex(ism), Identity, and Intimacy in a Porn Culture“, vefsíða 
innanríkisráðuneytisins, sótt 20. febrúar 2013, 
http://www.innanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/upptokur/nr/28290. 
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