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Ágrip 

 
Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A.-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er fjallað um myndbirtingu Lísu í Undralandi, annars vegar í bók Lewis 

Carroll sem kom út árið 1865 og svo í teiknimynd Walt Disney frá árinu 1951. Hér 

verður leitast við að bera saman þessar tvær ólíku Lísur, annars vegar þá Lísu sem 

birtist í bók Lewis Carroll myndskreyttri af John Tenniel, og hins vegar þá sem 

sköpuð var í teiknimynd Walt Disney. Einnig verður fjallað um listamennina sem 

komu að gerð hvorrar Lísu fyrir sig, og grein gerð fyrir stíl, tíðaranda og ólíkum 

miðlum. Í ritgerðinni verður leitast við að svara því hvers vegna Lísa í Undralandi sé 

svo ólík Lísu í Disneylandi sem raun ber vitni. 
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Inngangur 

Fáar barnabækur hafa notið jafn mikillar hylli og bók Lewis Carroll um ævintýri Lísu 

í Undralandi. Allt frá því hún kom út árið 1865 hefur hún verið sívinsæl. Bókin nýtur 

ekki einungis vinsælda sem barnabók heldur hafa fullorðnir notið þess að lesa hana og 

rýna í þær mögulegu merkingar sem bókin kann að fela í sér. Sagan er ævintýraleg og 

furðuleg, torskilin á köflum en á heildina litið dásamleg lesning fyrir flesta. Þeir sem 

hafa kafað hvað dýpst í söguna um Lísu í Undralandi þykjast sjá þar hinar ýmsu 

myndlíkingar. Sumir telja að bókin fjalli um notkun skynörvandi efna, að sagan sé 

satíra, háð, beitt samfélagsgagnrýni, hápólitísk, erótísk eða dulkóðað undraverk.  

 Lísa í Undralandi hefur verið myndbirt á ýmsan hátt. Einna þekktastar eru 

teikningar John Tenniel sem birtust í upprunalegu útgáfu bókarinnar. Lísa er einnig 

mörgum minnisstæð eins og hún birtist í teiknimynd Walt Disney frá árinu 1951. Sú 

Lísa sem birtist þar er þó á margan hátt ólík þeirri Lísu sem John Tenniel skapaði eftir 

nákvæmum leiðbeiningum frá Lewis Carroll sjálfum. Lísa í Undralandi er ólík Lísu í 

Disneylandi. Þó eru þær báðar sama forvitna, litla stúlkan sem féll ofan í 

kanínuholuna og lenti í hinum ýmsu ævintýrum. Í þessu verkefni verður leitast við að 

bera saman þessar tvær ólíku Lísur. Umfjöllunin verður tvíþætt. Annars vegar verður 

fjallað um Lewis Carroll og söguna af Lísu í Undralandi, teikningar John Tenniel í 

bókinni, miðilinn sem er myndskreytt barnabók, stílinn og tíðarandann. Hins vegar 

verður fjallað um teiknimynd Walt Disney, myndskreytingar Marc Davis og Mary 

Blair, miðilinn sem er teiknimynd í fullri lengd, stílinn og tíðarandann. Leitast verður 

við að útskýra muninn á þessum tveimur Lísum og af hverju hann stafar. Hvers vegna 

er Lísa í Undralandi svo ólík Lísu í Disneylandi? 
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Charles Lutwidge Dodgson verður Lewis Carroll 

Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) var stærðfræðingur og vann sem kennari og 

meðhjálpari á prestsetri við hinn virta Christ Church-skóla í Oxford. Hann hafði 

dálæti á þrautum, orðaleikjum og rökhyggju. Hann hafði einnig mikinn áhuga á 

ljósmyndun og var mjög afkastamikill á því sviði. Eftir hann liggja um 3.000 

ljósmyndir sem eru í dag eitt ítarlegasta safn ljósmynda frá viktoríanska tímabilinu.
1
 

Ljósmyndir hans þóttu meistaralega gerðar og eru rannsóknarefni enn þann dag í dag. 

Hann var mjög fróður og áhugasamur um listir og fagurfræði og ákaflega listhneigður. 

Ljósmyndunin veitti honum útrás fyrir fegurðarþrá sína og færði honum mikla 

lífsfyllingu og ánægju.
2
 Dodgson var einnig mjög áhugasamur um leikhús, ljóðagerð, 

myndlist og sagnagerð. Hann skrifaði töluvert af skemmtiefni og öðru efni ætluðu til 

afþreyingar. Þegar Dodgson fór að huga að því að gefa þetta efni út stakk ritstjóri 

tímaritsins The Train upp á því við hann að hann tæki upp skáldanafn. Þá gæti hann 

gefið út fræðilegt efni undir eigin nafni en afþreyingarefnið undir skáldanafni. Þar 

sem Dodgson unni gátum og þrautum ýmisskonar kom ekkert annað til greina en að 

koma fram með nafn sem væri myndað úr hans eigin nafni. Hann tók því tvö fyrstu 

eiginnöfn sín, Charles Lutwidge og mótaði úr þeim skáldanafnið Lewis Carroll.
3
 

 Í sögunni um ævintýri Lísu í Undralandi má greina viðhorf Carroll til veraldar 

hinna fullorðnu. Sá heimur var undarlegur, handahófskenndur, órökrænn, 

sjálfbirgingslegur, uppfullur af hálfsögðum eða óljósum merkingum, þar virðist 

heimurinn vera á ská og uppfullur af furðulegasta fólki.
4
 Stephanie Lovett Stoffel 

segir að sagan um Lísu fjalli um hina inngrónu hluti í mannlegu eðli: 

  

                                                         
1
 Eleanor Clayton, Gavin Delahunty, og Christoph Benjamin Schulz, ritstj., Alice in 

Wonderland Through the Visual Arts (London: Tate Publishing, 2011), 9.  
2
 Stephanie Lovett Stoffel, The Art of Alice in Wonderland (New York: The 

Wonderland Press, 1998), 18-19. 
3
 Stephanie Lovett Stoffel, Lewis Carroll and Alice (New York: The Wonderland 

Press, 1997), 32-33. 
4
 Jo Elwyn Jones og J.Francis Gladstone, The Alice Companion: A Guide to Lewis 

Carroll’s Alice Books (London: Macmillan Press, 1998), 3. 
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Það er ekki gert með hinu afdráttarlausa tungumáli félagsfræði eða 

sálfræði heldur með hárfínu tungumáli listarinnar sem skilur eftir  

lausa enda, myrk skúmaskot og dularfull ljósaskipti þar sem hver 

lesandi finnur sína eigin, persónulegu merkingu.
5
 

 

 Í inngangi bókarinnar The Complete Illustrated Works of Lewis Carroll skrifar 

Edward Guiliano að Lewis Carroll hafi verið bæði samfélagsgagnrýnandi af hæstu 

gráðu og spámaður. Hann var viktoríanskur nútímamaður sem var fyrirrennari 

rithöfunda á borð við Joyce og Nabokov, ekki óskyldur súrrealistunum, 

byltingarmaður barnabókmennta. Það sé því ekki furða (að í baksýnisspegli 20. 

aldarinnar) að þeir sem aðhyllast kenningar Freud og Jung, málfræðingar og 

heimspekingar, gagnrýnendur og áhangendur hinna ýmsu sannfæringa, finni í verkum 

Carroll óþrjótandi uppsprettu.
6
  

Ævintýri Lísu í Undralandi 

Alice’s Adventures in Wonderland eða Ævintýri Lísu í Undralandi kom fyrst út á 

prenti árið 1865. Sögunni er skipt í 12 kafla og hún er skreytt með 42 myndum.  

Kveikjan að sögunni var bátsferð, sem Carroll fór í þann 4. júlí 1862 ásamt félaga 

sínum Henry Duckworth og Liddell-systrunum þremur, Alice, Lorinu og Edith. Sagan 

segir að Alice Liddell hafi beðið Carroll um að segja þeim sögu til skemmtunar og 

hann varð við því. Hann spann söguna upp um leið og hann sagði frá. Eftir að 

bátsferðinni lauk kom Alice að máli við hann og bað hann um að skrifa söguna niður. 

Carroll hafði oft spunnið upp sögur fyrir börn og skapað hina ýmsu ævintýraheima og 

furðuverur. Hann hafði þó lítið gefið út af slíku efni, fyrir utan það sem birst hafði í 

tímaritinu The Train. Carroll ákvað að verða við ósk Alice og hófst handa við að 

skrifa söguna niður og ákvað að gefa hana út. Það tók drjúgan tíma en í árslok 1863 

hafði Carroll fundið heppilegan útgefanda fyrir Ævintýri Lísu í Undralandi. Carroll 

endurskrifaði upphaflegu söguna þannig að hún tvöfaldaðist næstum að lengd og 

titlinum var breytt. Texti fyrstu útgáfu bókarinnar var tilbúinn vorið 1863 en Carroll 

hafði þungar áhyggjur af myndskreytingunum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir 

bókina. Hann hafði mjög fágaðan smekk og teikningarnar sem hann hafði gert sjálfur 

                                                         
5
 Stoffel, Art of Alice in Wonderland, 10. 

6
 Carroll, Lewis, The Complete Illustrated Works (New Jersey: Gramercy Books, 

1982), xviii. 
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ollu honum miklum vonbrigðum. Carroll var meðvitaður um mikilvægi 

myndskreytinga fyrir börn og hann vissi líka að góður myndskreytir myndi hafa 

jákvæð áhrif á umsagnir um bókina og hjálpa til við söluna. Verk reynds 

myndskreytis myndi styðja við textann og bæta sjónrænni tjáningu við sögu hans.
7
 

Hann ákvað því að leita að fagmanni til að teikna myndirnar í bókina.
8
 Það var svo 

árið 1864 sem hann komst í kynni við John Tenniel. Tenniel var virtur 

skopmyndateiknari sem teiknaði fyrir hið virta og vinsæla Punch Magazine. Carroll 

hafði mikinn áhuga á að fá Tenniel til að myndskreyta bókina og eftir þó nokkurt hik 

samþykkti Tenniel að verða þeirri ósk. 

 Carroll gerði miklar kröfur til útgefanda síns. Hann samdi um það við 

útgefanda bókarinnar, Alexander Macmillan, að hann sjálfur kostaði útgáfuna en 

útgefandinn fengi litla prósentu af heildarhagnaðinum fyrir framleiðslu og dreifingu 

bókarinnar.
9
 Þannig gat Carroll sjálfur haft algjöra stjórn yfir vinnunni við útgáfu 

bókarinnar en naut um leið leiðsagnar virts og faglegs útgefanda. Hann var í stöðugu 

sambandi við Macmillan og skrifaði honum bæði vegna stærri vandamála og minnstu 

smáatriða. Carroll hafði einnig ákveðnar skoðanir á því hvernig bókarkápan og 

uppsetningin ætti að vera. Hann ákvað í samráði við Macmillan að bókin skyldi verða 

gefin út innbundin í rautt leður með gylltu kápuletri. 

 Skömmu eftir útgáfu bókarinnar skrifaði Tenniel Carroll bréf og og lýsti þar 

yfir óánægju sinni með verkið. Prentunin hafði mistekist og teikningarnar voru of 

bleksettar svo að það sást í gegnum blaðsíðurnar. Ákveðið var að prenta bókina að 

nýju, með bættri letursetningu og prenti. Sú útgáfa kom út skömmu fyrir jól 1865 en 

var prentuð með útgáfuárinu 1866.
10

 2000 eintök höfðu verið prentuð í fyrstu 

prentuninni og Carroll hafði sjálfur fengið 50 eintök til að dreifa til vina og 

vandamanna. Hann reyndi að fá til baka sem flest eintök af þessari fyrstu útgáfu. Það 

sem hann gat endurheimt var að hluta til selt til Bandaríkjanna og gefið til 

barnaspítala. Þau eintök sem enn eru til þessari fyrstu útgáfu bókarinnar eru í dag 

verðmætir safngripir.
11

 

                                                         
7
 Clayton, Delahunty, og Schulz, Alice in Wonderland through the Visual Arts, 44. 

8
 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 72. 

9
 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 76-77. 

10
 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 77. 

11
 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 79. 
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Fyrirmyndin – Alice Liddell 

Alice Liddell var fædd árið 1852 og var ein þriggja systra og dóttir Liddell-hjónanna 

sem Lewis Carroll kynntist er hann bjó í Christ Churtch í Oxford. Faðir Alice, Henry 

Liddell, var skólameistari Christ Church-skólans. 

Carroll tók ótal ljósmyndir af þeim systrum og þó sérstaklega af Alice Liddell. 

Alice Liddell hafði dökk augu og mjög ákveðinn og greindarlegan svip á andlitinu, og 

hún horfir ófeimin framan í ljósmyndarann. Hún sat oft fyrir uppáklædd í búninga og í 

hlutverki þekktra sögupersóna, en það var vinsæll leikur á þessum tíma. Einna 

þekktust af ljósmyndum Carrolls af Alice er sú sem sýnir Alice klædda í gervi betlara 

(sjá mynd 21 á blaðsíðu 34). 

Það er ekki augljós sviplíking á milli Alice Liddell og útliti þeirrar Lísu sem 

birtist í bókinni um Lísu í Undralandi eða Lísu sem sést í teiknimynd Walt Disney. 

Alice Liddell var stuttklippt með dökkt hár, en Lísa Disneys er ljóshærð. Jones og 

Gladstone hafa leitt líkur að því að persónuleiki Alice Liddell hafi haft áhrif á söguna, 

og í bók þeirra The Alice Companion, má finna eftirfarandi lýsingu á Alice Liddell:  

 

Hún bjó yfir persónuleika sem naut þess að sýna sig út á við ásamt 

fíngerðu andlitinu og limaburðinum. Hún hafði seiðandi eiginleika 

sem minnti á götustelpu. Fim í svipbrigðum og limaburði, hafði hún 

einnig kvikan huga og hló mikið. Alice var einstök og hefur hlotið 

einstakan stað í bókmenntasögunni.
12

 

 

Sumir fræðimenn hafa gert því skóna að Carroll hafi raunverulega verið 

ástfanginn af Alice Liddell. Sú kenning varð vinsæl strax um aldamótin eftir að bókin 

kom út. Alice Liddell hlaut hjá þessum kenningasmiðum titilinn draumórabarn (e. 

dreamchild). Karoline Leach, rithöfundur og leikskáld, hefur gagnrýnt þær tilgátur 

sem uppi hafa verið um samband Carroll við Alice. Hún segir að fólk hafi gjarnan 

viljað trúa því að Alice hafi verið þetta draumórabarn og auk þess lykillinn að innri 

huga Carroll, innblástur hans eða skáldagyðja, ástin í lífi hans og dulmálið sem notast 

mætti við til að lesa í sálu hans.
13

 Leach segir að það eina sem Lísa í Undralandi hafi í 

raun og veru átt sameiginlegt með Alice Liddell hafi verið nafnið. Carroll hafi sjálfur 

                                                         
12

 Jones og Gladstone, Alice Companion, 158. 
13

 Karoline Leach, In the Shadow of the Dreamchild: A New Understanding of Lewis 

Carroll (London, Peter Owen Publishers, 1999), 161. 



 8 

alltaf haldið þeim aðskildum og að Lísa í Undralandi væri algjör skáldskapur sem lifði 

einungis í höfði hans.
14

 

Alice Liddell tók upp ættarnafnið Hargreaves við giftingu. Hún lést árið 1934. 

Tvær Lísur 

Í eftirfarandi köflum verður farið yfir þá þætti sem einkenna Lísu í Undralandi annars 

vegar og Lísu í Disneylandi hins vegar. Fjallað verður um hvora Lísu fyrir sig, miðil-

inn sem hún birtist í, þá sem komu að því að skapa hana og umhverfi hennar, stílinn 

og tíðarandann. 

Lísa í Undralandi - bók Lewis Carroll 

Stephanie Lovett Stoffel, segir að Ævintýri Lísu í Undralandi sé ævintýraleg 

flækingssaga sem fjalli um mjög forvitna 7 ára gamla stúlku.  

 

Sagan einkennist af skyndilegum og draumkenndum breytingum á 

tíma og rúmi, óvæntum umbreytingum og sé gegnsýrð af umsnúinni 

rökhyggju. Afbragðs háðsádeila í rími og orðaleikjum sem nóg er af. 

Engin samantekt af sundurlausum söguþræðinum næði að fanga 

andrúmsloft bókarinnar, sem er hugvitssamt og fjarstæðukennt, 

duttlungafulla söguna og töfrana eða snilld persónusköpunarinnar.
15

 

 

Mjög litlar upplýsingar um útlit Lísu koma fram í textanum í bók Lewis 

Carroll. Það er einungis á þremur stöðum í bókinni sem einhverjar vísbendingar eru 

gefnar um útlit hennar. Á blaðsíðu 8 í texta bókarinnar segir Lísa við sjálfa sig: “Ég er 

viss um að ég sé ekki Ada…..hárið hennar er sítt og krullað en mitt er alls ekki 

krullað”. Á blaðsíðu 44 segir Óði hattarinn við Lísu að hár hennar þurfi að klippa. Í 

lok bókarinnar segir systir Lísu um hana að hún hafi smáar hendur og hár sem flækist 

alltaf í augunum á henni. Þar kemur einnig fram að Lísa hafi björt og áköf augu (e. 

bright, eager eyes) en það vísar líklega meira til ungs aldurs hennar og þess að hún sé 

afskaplega lífleg og forvitin ung stúlka. 

Sagan af Lísu í Undralandi tilheyrir ákveðinni bókmenntagrein sem kalla 

mætti furðubókmenntir (e. nonsense literature). Furðubókmenntir komu fyrst fram á 

                                                         
14

 Leach, In the Shadow of the Dreamchild, 175. 
15

 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 67-68. 
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viktoríutímanum og má upphaf stefnunnar helst rekja til útgáfu bókarinnar A Book of 

Nonsense árið 1846 eftir rithöfundinn og málarann Edward Lear. Megininntakið í 

þessari bókmenntastefnu er það að textann er ekki hægt að túlka á skynsamlegan eða 

rökréttan hátt.
16

 Meining textans er í raun og veru sú að það er engin meining. 

Teikningar John Tenniel 

John Tenniel naut mikillar virðingar sem teiknari hjá enska skopritinu Punch 

Magazine. Tímaritið Punch fjallaði um málefni líðandi stundar, þó sérstaklega þau úr 

stjórnmálalífinu hjá breska heimsveldinu. Punch naut gríðarlegra vinsælda og átti sér 

stóran og breiðan lesendahóp. Tenniel var nýskipaður yfirteiknari hjá Punch og var 

það í hans höndum að gera stóru opnumyndina, sem var það sem flestir biðu spenntir 

eftir að sjá og mest var rætt manna á milli. Opnumyndin þótti þó kristalla það sem 

hæst bar á góma hverju sinni og var talin ein mikilvægasta gagnrýni þjóðmála í 

dagblöðum og öðrum fjölmiðlum þess tíma. Myndir Tenniel þóttu napurlegar og 

beittar en þeirra var beðið með mikilli eftirvæntingu í hverri viku.
17

 

 Það var því nokkuð óvenjulegt að Carroll, alls óþekktur og hvorki mjög 

auðugur né af miklu mektarfólki komin, skyldi leita til John Tenniel varðandi 

myndskreytingar fyrir bókina sína. Snemma árs árið 1864 varð Carroll sér úti um 

viðkynningu við Tenniel og óskaði eftir því að fá hann sem myndskreytara 

bókarinnar. Tenniel var þó nokkuð hikandi í fyrstu en samþykkti að lokum að taka 

verkið að sér. Alls gerði John Tenniel 92 teikningar fyrir Ævintýri Lísu í Undralandi 

og framhald hennar, Í gegnum spegilinn: og það sem Lísa fann þar (e. Through the 

Looking Glass and What Alice Found There). 

 Carroll hafði þó sjálfur mjög ákveðnar skoðanir á því hvernig teikningarnar 

skyldu vera og hvernig þeim skyldi stillt upp á síðunum. Hann var í stöðugu sambandi 

við Tenniel varðandi það og sendi honum skissur og nákvæmar lýsingar á senum og 

söguhetjum sem voru sem ljóslifandi í huga hans.
18

 Það hefur vafalaust verið mikil 

áskorun fyrir Tenniel, sem var vanur því að vera sinn eigin herra hjá Punch.
19

 Myndir 

Tenniel, hvort sem um var að ræða teikningar hans í Punch eða bók Carroll, eru 

þrungnar alvöru og eru á köflum huldar ákveðnum drunga. Það virðist gera það að 

                                                         
16

 Encyclopædia Britannica Online, s. v. "nonsense verse", sótt 20. janúar 2014, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/417831/nonsense-verse. 
17

 Jones og Gladstone, The Alice Companion, 251. 
18

 Stoffel, Lewis Carroll and Alice, 73. 
19

 Jones og Gladstone, The Alice Companion, 126. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/417831/nonsense-verse
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verkum að textinn, sem er á köflum ævintýralega fyndinn og dellukenndur, verður 

eins og einhversskonar sannleikur. Stoffel segir í bók sinni The Art of Alice in 

Wonderland að styrkur teikninga Tenniel hafi legið í hinum kynlegu skopmyndum 

sem hann gerði fyrir Punch. Hinn alvörugefni undirtónn myndanna í bók Carroll gefi 

sögunni yfirbragð undarlegs draums, þar sem hið fáránlega virðist fullkomlega 

eðlilegt.
20

 Það er engum vafa undirorpið að texti bókarinnar öðlaðist nýjar víddir í 

samspili við teikningar Tenniel og að vinsældir bókarinnar byggja að miklu leyti á 

þessari blöndu meitlaðs texta og áhrifamikilla teikninga.
 21

 

 Aðferð Tenniel við gerð myndanna fyrir Ævintýri Lísu í Undralandi var sú 

sama og hann notaði við vinnu sína fyrir Punch. Um var að ræða svokallaðar 

tréskurðarmyndir. Skissur voru gerðar með blýanti, síðar teiknaðar með bleki og 

sinkhvítu til að líkja eftir línum tréútskurðar. Svo var það fært yfir á viðarblokkir með 

því að taka það upp í gegnum pappír og teikningarnar voru svo skornar út af 

fagmönnum sem sérhæfðu sig í myndristugerð. Lokastigið í eftirprentuninni var að 

útbúa galvansteypuplötur (e. electrotype) eftir tréútskurðinum, sem voru svo notaðar 

sem frumeintak við prentunina. Upprunalegu tréblokkirnar fundust í bankahólfi á 

Englandi árið 1981. Þær eru nú geymdar í þjóðarbókhlöðu Bretlands.
22

  

Miðillinn – myndskreytt barnabók 

Í myndskreyttum barnabókum eða myndabókum koma saman tveir miðlar eða 

listform, myndir og texti. Barnabækur án myndskreytinga er erfitt að ímynda sér. 

Enda spyr Lísa sig að því sjálf í upphafi sögunnar um Ævintýri Lísu í Undralandi: 

“Hvaða gagn er að bók sem ekki eru í myndir?”
23

 

Upphaf barnabóka er hægt að rekja aftur til þrettándu aldar. Munkar í Evrópu 

handskrifuðu kennslubækur fyrir börn sem notaðar voru til kennslu í klaustrunum. 

Með tilkomu prenttækninnar á fimmtándu öld voru svo gefnar út svokallaðar 

kurteisisbókmenntir fyrir heldri manna börn um mannasiði.
24

 Fyrsta bókin, sem gefin 

var út sérstaklega með börn í huga, var verk John Amos Comeniusar, Orbis Sensualis 

                                                         
20

 Stoffel, Art of Alice in Wonderland, 81. 
21

 Jones og Gladstone, The Alice Companion, 125. 
22

 Jones og Gladstone, The Alice Companion, 252. 
23

 Lewis Carroll, The Adventures of Alice in Wonderland (New York: Dover 

Publications Inc, 1993), 1. 
24

 Inga Ósk Ásgeirsdóttir, Úlfhildur Dagsdóttir, “Saga myndlýsinga í barnabókum,” 

Kennsluvefur um myndlestur, 5. maí 2011, sótt 9. desember 2013, 

http://www.garmur.is/myndlestur/myndabaekursaga.html.  

http://www.garmur.is/myndlestur/myndabaekursaga.html
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Pictus eða Heimurinn í myndum. Hún kom út árið 1658 og innihélt um 150 myndir. 

Comenius var kennari og mikill uppeldisfrömuður og markmið hans með myndunum 

var að lífga upp á kennsluna og gera hana áhugaverðari fyrir lesendurna.
25

 

Hugtakið barnabókmenntir varð svo ekki til fyrr en á Vesturlöndum um 1750 

þegar hugmyndir manna um börn fóru að breytast á tímum upplýsingarinnar. 

Upplýsingastefna 18. aldar markaði þáttaskil í útgáfu barnabóka. Lögð var áhersla á 

menntun heldrimannabarna, læsi jókst og aðaláherslan var á fræðandi og uppbyggilegt 

efni sem jafnframt átti að vera skemmtilegt og myndskreytt. Í kjölfar 

iðnbyltingarinnar og samfara öðrum samfélagslegum breytingum urðu börn að 

sérstökum markhópi. Fyrir þennan tíma hafði ekki verið gerður sérstakur 

greinarmunur á barnabókum og bókum ætluðum fullorðnum. Af því efni sem hinir 

fullorðnu lásu höfðu börnin haft mesta ánægju af þjóðsögum, dæmisögum og 

ævintýralegum sögum úr Biblíunni.
26

 

Undir lok 18. aldar gaf Þjóðverjinn Johann Bernhard Basedorf út alfræðibók 

fyrir börn og unglinga, myndskreytta með á annað hundrað myndum eftir 

listamanninn Daniel Nikulaus Chodowiecki. Er almennt talið að þetta hafi verið í 

fyrsta sinn sem myndlistarmaður var fenginn til þess að myndskreyta bók handa 

börnum.
27

 Er prenttækninni fleygði fram og steinprentið (e. lithography) kom fram á 

sjónarsviðið komust loks skriður á útgáfu myndskreyttra barnabóka á síðari hluta 

nítjándu aldar.
28

 Þá fengu myndlistarmenn það hlutverk að myndskreyta bækur, því 

myndirnar vöktu jafnt áhuga á myndefni og texta. Barnabókaútgáfa festi sig í sessi á 

Bretlandi á seinni hluta nítjándu aldar og fram yfir aldamótin. Sögurnar fóru að 

breytast úr dæmisögum með siðferðislegan boðskap yfir í það að vera ævintýri, 

hetjusögur eða skopsögur. Við tók svo ákveðin gullöld myndskreytinga.
29

 Þegar 

komið var fram á áttunda áratug nítjándu aldarinnar var útgáfa myndskreyttra 

                                                         
25

 Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, “Saga myndlýsinga í barnabókum.” 
26

 Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, “Saga myndlýsinga í barnabókum.” 
27

 Guðrún Magnúsdóttir, “Myndskreytingar í barnabókum,” í Vetrarvirki, ritnefnd 

Árni Blandon, Elísabet V. Ingvarsdóttir og Oddur Albertsson (Reykjavík: Mál og 

menning, 1993), 335. 
28

 Guðrún Magnúsdóttir, “Myndskreytingar í barnabókum,” 335. 
29

 Jenny Uglow, “The Lure of Illustrated Children’s Books,” The Guardian, 19. 

desember 2009, sótt 9. desember 2013, 

http://www.theguardian.com/books/2009/dec/19/childrens-books-illustrations-jenny-

uglow. 
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barnabóka komin í svipað horf og þekkist nú.
30

 

Stíllinn 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir nokkrar myndir John Tenniel af Lísu í Undralandi. 

Af þeim 42 myndum sem Tenniel gerði fyrir bókina hafa hér verið valdar 10 myndir 

til sérstakrar umfjöllunar. Myndirnar í bókinni eru allar mjög áþekkar og þær myndir 

sem hér hafa verið valdar til umfjöllunar skera sig ekki úr að neinu sérstöku leyti, 

fyrir utan það að myndefnið sjálft sýnir Lísu í aðalhlutverki. Myndirnar voru valdar 

með það í huga að sýna sem mestan fjölbreytileika hvað varðar myndbirtingu Lísu 

sjálfrar. Tilgangurinn er að gera grein fyrir teikningum Tenniel, lýsa þeim, 

myndbyggingu þeirra og stíl. Slíkt hið sama sama verður gert við myndir (staka 

ramma) úr teiknimynd Walt Disney í þeim hluta verkefnisins sem snýr að verkum 

hans. 

Myndir Tenniel bera skýr merki þeirrar aðferðar sem beitt var við gerð þeirra. 

Þær búa yfir ákveðnum grófleika, sem er ekki óalgengt með tréristumyndir. Þær eru 

þó fíngerðar að því leyti að þær sýna töluvert af smáatriðum. Myndir Tenniel eru 

mjög naturalískar. Þó svo að myndirnar sýni eitthvað sem ekki er til í 

raunveruleikanum þá er það teiknað eins og það væri raunverulegt. Sem dæmi um það 

má nefna Chesshire-köttinn (sjá mynd 6 á bls.33). Kettir í raunveruleikanum tala 

hvorki mannamál né brosa en Chesshire-kötturinn gerir það. Hann er teiknaður eins 

og raunverulegur köttur, sitjandi með loppurnar lagðar saman og skottið á hreyfingu. 

Áferðin á feldinum er eins og á raunverulegum ketti. Annað dæmi um þetta er hérinn 

sem situr til borðs með Lísu í teboðinu (sjá mynd 7 á bls.33). Þó svo að hérinn sé 

uppáklæddur í heldrimannaföt og sitji til borðs og drekki te, er hann samt teiknaður 

eins og héri. Löng og uppmjó eyru, lítið trýni, veiðihár og áferð feldsins mjög 

raunveruleg. Það sem er í forgrunni í myndunum er teiknað nákvæmlega og með 

fínum smáatriðum. Bakgrunnurinn og það sem minna máli skiptir á myndunum er 

gert með fínlegum, krotkenndum línum. Rammi myndanna er yfirleitt nokkuð 

þröngur. Þar er einungis sýnt það sem skiptir máli og því sem lýst er í texta sögunnar. 

Bakgrunnurinn er oft auður að hluta til og ekki um mikla fjarvídd að ræða.  

 

 

 

                                                         
30

 Guðrún Magnúsdóttir, “Myndskreytingar í barnabókum,” 336. 
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Mynd 1 

Lísa stendur við borð, sem á liggur lykill og hún heldur á flösku sem á stendur 

“Drekktu mig”. Hún er í fínlegum kjól með sítt og mikið hár sem er greitt aftur. Lísa 

samsvarar sér ágætlega en virkar eilítið höfuðstór. Hún er með stór og dökkleit augu, 

fíngert nef og fíngerðar varir. Bakgrunnurinn er auður að mestur, fyrir utan krassaðar 

línur í vinstra horni sem gefa til kynna áferð á veggfóðri. Bogadregnar línur sem 

liggja út frá mitti Lísu skapa vídd í kjólfaldinn. Skuggar eru myndaðir með 

krotkenndum línum. 

 

Mynd 2 

Nú hefur Lísa drukkið úr flöskunni og stækkað heil ósköp. Hún er löng og mjó og 

hlutföllin afbrigðileg. Kjóllinn sem hún er í er eins og áður, fyrir utan að hálsmálið 

virðist hafa teygst með Lísu. Hárið virðist styttra, en það er vegna þess hversu mikið 

hefur tognað úr Lísu þegar hér er komið við sögu. Krotkenndar línur mynda skugga 

sem Lísa varpar á vegginn og í skugga sem fellur af kjól, handlegg og höfði Lísu. 

Línurnar í hálsmálinu á kjólnum eru nær lóðréttar, sem gefa enn meiri tilfinningu fyrir 

því hversu löng Lísa er orðin. Hálsinn er langur og mjór en að öðru leyti virðist líkami 

Lísu samsvara sér ágætlega. Augun eru afar stór en nef og munnur fíngerður, ásamt 

því sem fæturnir virðast ansi smáir. 

 

Mynd 3 

Hér syndir Lísa um í táralaug sinni sem varð til þegar Lísa grét heil ósköp og skrapp 

svo mikið saman aftur að hún flaut um í vatninu. Vatnið er myndað með bylgjóttum 

línum sem gefa tilfinningu fyrir því að það sér í raun og veru á hreyfingu. Hér eru 

augu Lísu mjög stór og dökk. Höfuð hennar er fyrir ofan yfirborð vatnsins og vinstri 

handleggur hennar teygist upp á við og leiðir auga áhorfandans til hægri þar sem 

bakgrunnurinn er auður. Hægri handleggur og kjóllinn sjást ógreinilega undir 

yfirborði vatnsins. Enn eru skuggar og fjarvídd mynduð með krotkenndum línum í 

grófum stíl. 

 

Mynd 4 

Þegar hér er komið við sögu hefur Lísa stækkað aftur eftir að hafa farið inn í hús 

kanínunnar og borðað smáköku þar. Lísa hefur stækkað svo mikið að hún kemst varla 

fyrir inni í húsinu. Á myndinni virðist Lísa mjög höfuðstór, enda höfuð hennar í 
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forgrunni í hægra horni myndarinnar. Hárið þykkt og mikið, örlítið bogadregnar línur 

gefa því liði, það er ekki slétt. Áferðin í efni kjólsins er mynduð með smáum línum 

sem liggja í mismunandi áttir, brot í efni kjólsins eru myndað með grófari línum sem 

myndar skugga. Bakgrunnurinn er mikið dekkri en Lísa sjálf, veggir, loft og 

gluggatjöld rétt sýnileg. Vinstri handleggur Lísu myndar hornréttan vinkil sem passar 

í hægra horn myndarinnar. Hægri handleggur liggur lóðrétt út um gluggann sem 

ásamt augnaráði Lísu leiðir augu áhorfandans út um gluggann. 

 

Mynd 5 

Hér hittir Lísa lirfuna ráðagóðu. Lirfan er í forgrunni myndarinnar, sitjandi ofan á 

sveppi með tyrkneska hookah-pípu. Lísa stendur fyrir aftan sveppinn og horfir upp til 

lifrunnar. Aðeins efri hluti andlits Lísu sést og svo neðri hluti líkamans. 

Sveppahatturinn, bak lirfunnar og slangan í pípunni mynda hringlaga form. Stafur 

sveppsins myndar lóðrétta línu fyrir miðju myndarinnar. Skuggar eru myndaðir með 

grófum, krotuðum línum. 

 

Mynd 6 

Hér hittir Lísa Chesshire-köttinn. Myndin er ekki heil, þar sem texta var stillt upp við 

myndina í upprunalegu útgáfu bókarinnar. Myndin er því eins og bókstafurinn “L” á 

hvolfi, með autt hægra horn. Hér sést aftan á Lísu, þar sem hún stendur undir tré og 

horfir upp til Chesshire-kattarins, sem situr þar á grein. Kötturinn virðist gríðarstór, 

miðað við stærðarhlutföllin á honum sjálfum og trénu. Lísa stendur bein í baki og 

stofn trésins er fyrir aftan hana, sem myndar lóðrétta línu vinstra megin og leiðir auga 

áhorfandans upp. Trjágreinarnar mynda lóðréttar línur sem visa til hægri. Kötturinn er 

dökkleitur og feldurinn er gerður með þéttum, fínum línum, sem eru þéttastar yst og 

strjálli nær miðju. Þannig er kölluð fram bæði áferð á feldinum og tilfinning fyrir 

stærð og formi kattarins sjálfs. 

 

Mynd 7 

Lísa situr hér til borðs í teboði með nokkrum öðrum söguhetjum. Hún situr í stórum 

hægindastól og hallar höfðinu fram, er nokkuð brúnaþung og horfir út eftir borðinu. 

Borðið myndar örlítið skáhalla en lóðrétta línu þvert yfir myndflötinn. Grófar línur 

mynd áferð á borðdúknum og á trjánum í bakgrunninum, einnig í feldi músarinnar og 
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hérans. Bogadregnar línur í hatti Óða hattarans. Vinstri handleggur Lísu er lóðréttur 

og vísar í sömu átt og borðið en hægri handleggur svo til lóðréttur. 

 

Mynd 8 

Hér er Lísa stödd á íþróttakappleik hjá Hjartadrottningunni. Þar eru flamingófuglar 

notaðir sem kylfur og broddgeltir sem knettir. Lísa stendur hér með flamingófugl í 

fanginu og með hægri fótinn ofan á broddgelti. Hún samsvarar sér vel og er í réttum 

hlutföllum. Bogadregin lína í hálsi flamingófuglsins undirstrikar lengd hálsins og 

vinstri handleggur Lísu myndar beina, lárétta línu sem leiðir augað beint upp eftir 

hálsi fuglsins. Fætur fuglsins eru næstum í lóðréttri línu ásamt fótum Lísu. Broddarnir 

á bröddgöltunum og áferð þeirra eru mynduð með stuttum línum sem vísa í allir áttir. 

Jarðvegurinn er gróflega rissaður. Vinstri hluti bakgrunnsins er auður, grófar línur 

mynda áferð hægra megin í bakgrunninum. 

 

Mynd 9 

Hér er Lísa stödd í réttarsalnum þar sem réttað er yfir henni. Hún laumast í kökubita 

sem hún geymdi í svuntuvasanum og stækkar skyndilega heil ósköp. Hún er því orðin 

mun stærri en dýrin í kringum hana og hún veltir kviðdómendunum um koll þegar 

hún er kölluð til vitnis. Hreyfing er sett í myndina með því að draga mjúkar, 

skádregnar línur í kjólfaldinn og í hár Lísu. Lísa stendur lóðrétt fyrir miðju, vinstri 

handleggurinn vísar niður og myndar lóðrétta en örlítið skáhalla línu. Vinstri 

handleggurinn er láréttur sem og línur í bakgrunninum. 

 

Mynd 10 

Hér er komið að sögulokum, þegar öll spilin henda sér yfir Lísu rétt áður en hún 

vaknar og áttar sig á því að þetta var allt saman bara draumur. Dýrin flýja í allar áttir 

til að forðast Lísu, sem lyftir upp handleggjunum til að verja sig fyrir spilunum. Spilin 

hendast yfir hana og þau vísa sitt á hvað, útlínur þeirra vísa í allir áttir sem skapar 

hreyfingu í myndinni. Hár Lísu og kjóll er líka á hreyfingu, sem er undirstrikuð með 

bogadregnum línum. Hún er með annan hnefann krepptan en hinn lófann opinn. 

 

Samantekt mynda 

Myndir John Tenniel af Lísu eru frekar myrkar og ekki laust við að sumar þeirra séu 

dálítið drungalegar. Á sumum myndunum virðist Lísa vera dálítið höfuðstór en að 
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öðru leyti lítil og fíngerð stúlka. Hún er oft mjög ábúðarfull á svip og dálítið hvöss til 

augnanna. Í þessum teikningum birtist hún lesandanum sem mjög skörp og ákveðin 

stúlka. Hún er með afskaplega stór augu, sem getur vísað til ungs aldurs hennar, 

barnslegs sakleysis og forvitni. Í myndunum má greina sterk áhrif frá hinum pre-

rafaelísku málurum sem Carroll dáðist mjög að. Þegar Lísa stækkar í fyrsta sinn í 

bókinni verður hún óeðlilega löng og mjó, með afskaplega langan háls. Langur og 

grannur líkami, langur háls, stór augu, langt nef og þrýstnar varir eru allt stíleinkenni 

pre-rafaelísku málaranna. Þessi sömu stíleinkenni má glöggt sjá þegar Lísa stækkar 

aftur við réttarhöldin.  

Bræðralag pre-rafaelíta var listamannahópur í Englandi árið 1848 sem varð til 

sem ákveðið mótsvar við iðnaðarsamfélaginu og þeirri raunsæishyggju sem var 

ráðandi stefna í myndlist þess tíma. Nafn bræðralagsins kom þannig til að meðlimir 

þess álitu að listakademíurnar hefðu eftir tíð ítalska endurreisnarmálarans Rafaels 

orðið of formfastar og tilgerðarlegar. Pre-rafaelítarnir sóttu innblástur sinn í klassískar 

bókmenntir og sagnfræði. Þeir litu einnig til fortíðar hvað varðaði tækni og 

vinnubrögð og voru þá miðaldirnar og snemmendurreisnin þeim mikill innblástur.
31

 

Litanotkunin var sterk og myndirnar naturalískar og yfirbragð myndanna var oft 

draumkennt eða yfirnáttúrulegt. 

Tíðarandinn – hið enska Viktoríutímabil  

Sagan af Lísu í Undralandi kom út um miðbik Viktoríutímabilsins. Tímabilið er 

miðað við valdatíma Viktoríu drottningar frá árinu 1837 til 1901. Það er yfirleitt álitið 

langt tímabil friðar, hagsældar, fágaðs smekks og mikils þjóðarstolts Bretlands. 

Samfélagið var gegnsýrt af allskyns siðferðisreglum, boðum og bönnum. 

Segja má að hugtakið hafi orðið ákveðinn samnefnari við heftandi siðferðisgildi; 

skapgerð, skylda, vilji, heiðarleiki, dugnaður og virðuleg framkoma og hegðun ásamt 

hagsýni. Menningarlega séð urðu ákveðin umskipti frá rökhyggju georgíska 

tímabilsins yfir til rómantíkur og dulhyggju með tilliti til trúarbragða, samfélagslegra 

gilda og lista. Þung áhersla var lögð á trúmál, borgaralega og samfélagslega siði og 
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venjur og síðast en ekki síst siðferðislega ábyrgðartilfinningu. Dýrkun hins heiðvirða 

mannorðs var lausnin við eðlislægum óútreiknanleika mannsins.
32

 

Áhrif tíðarandans má greina í myndum Tenniel. Yfirbragð myndanna er 

alvöruþrungið og andrúmsloftið í myndunum mjög jarðbundið, þó svo að sagan sjálf 

sé það alls ekki. Myndirnar eru naturalískar og þótt sjálft umfjöllunarefni myndanna 

sé eitthvað sem ekki fyrirfinnst í raunveruleikanum er það myndbirt á mjög 

raunsannan hátt. Myndir Tenniel fá talandi ketti, ráðagóðar lirfur og ofsafengnar 

líkamsbreytingar til að virðast mjög náttúrulegar. Áferð myndanna ber einnig 

prentaðferð þessa tíma vitnis, þar sem grófleiki tréristunnar er greinilegur. 

Tíðarandinn er einnig greinilegur í fatnaði Lísu og annarra sögupersóna, í húsgögnum, 

borðbúnaði og umhverfi. Það er í takt við tísku og hefðir þess tíma. Lísa virðist 

yfirleitt vera nokkuð alvörugefin, eins og ætlast var til af börnum á þessum tíma. Hún 

hagar sér aldrei barnalega, þó svo að hún sé barn og reynir að bregðast við aðstæðum 

á yfirvegaðan hátt, sem sjá má á svipbrigðum hennar og látbragði.  

Lísa í Disneylandi - teiknimynd Walt Disney 

Walt Disney var fæddur í Bandaríkjunum árið 1901 og lést þar árið 1966. Hann hafði 

snemma hug á því að læra teiknimyndagerð. Hann fékk vinnu hér og þar við að teikna 

og kynntist þá teiknaranum Ub Iwerks (1901-1971). Árið 1922 stofnuðu Iwerks og 

Disney lítið stúdíó og gerðu stuttar auglýsingateiknimyndir sem sýndar voru í 

kvikmyndahúsum. Einnig gerðu þeir teiknimyndaseríuna Alice in Cartoonland sem 

innihélt bæði leikið efni og teikningar.
33

 Það var þó ekki fyrr en árið 1951 sem Lísa í 

Undralandi kom út í 75 mínútna langri teiknimyndaútgáfu hjá stúdíói Walt Disney. 

Disney var sjálfur heillaður af róttækri menningu og myndlist. Hann var mjög 

forvitinn að eðlisfari og þegar hann hafði tíma til þess ferðaðist hann mikið, las og 

drakk í sig allar þær myndir og ritverk sem hann gat, sér í lagi þau sem komin voru úr 

evrópskri menningu.
34

 Í bókinni Once Upon A Time Walt Disney: The Sources of 

Inspiration for the Walt Disney Studios sem ritstýrt var af Bruno Girveau segir að 
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Disney hafi verið óhræddur við að fá hugmyndir frá ólíkum og að því er virðist 

andstæðum listastefnum: 

Shakespeare og fjölleikasýningum, framúrstefnulist og vinsælum 

kvikmyndum, klassískum málverkum og myndskreytingum fyrir börn, 

Stravinsky og munnhörpum. Þessi ólíka blanda varð að einstakri og 

byltingarkenndi tjáningu, tjáningu dásamlegrar ímyndar-

endurvinnslu og stórkostlegum sagnameistara, að listamanni í 

sérflokki.
35

 

 

Á fjórða áratug tuttugustu aldarinnar tók Disney að safna saman öllum þeim 

upplýsingum sem hann fann um evrópska listamenn sem gætu tengst verkefnum 

fyrirtækisins. Þegar hann sá að hans eigin hæfileikar myndu ekki duga lengur, var 

hann nógu skarpskyggn til að ráða listamenn sem bjuggu yfir meiri þekkingu en hann 

sjálfur. Þetta voru að mestu leyti innflytjendur frá Evrópu, sem voru menntaðir í 

evrópskum listakademíum. Þeir höfðu yfir að ráða góðri tækni á sviði listmálunar, 

teikningar, myndhöggs eða myndskreytinga og auk þess báru þeir með sér listræna 

hefð heimalanda sinna.
36

 Disney áttaði sig á mikilvægi evrópskra bókmennta og 

barnasagna, og leitaði leiða til að nota þær sem innblástur fyrir stuttmyndir sínar. 

Listamenn sem unnu fyrir hann hjá Disney-myndverinu hvöttu hann til að safna 

evrópskum bókum. Frá árinu 1934 urðu þessar bækur að vinnubókasafni 

myndversins. Hann hélt áfram að kaupa bækur uns hann lagði af stað í langa ferð um 

Evrópu árið 1935. Hann nýtti tækifærið og keypti um 350 bækur í bókasafn Disney- 

myndversins.
37

 Þessi Evrópuferð átti eftir að hafa afgerandi áhrif á framleiðslu 

Disney-myndversins.
38

 Þau áhrif sem Disney varð fyrir úr menningu annarra þjóða, 

sérstaklega frá meginlandi Evrópu, gat hann mótað eftir eigin smekk, tekið úr 

samhengi eða blandað saman við aðra hluti. 

Í bók Jones og Gladstone, The Alice Companion, kemur fram að Lísa í 

teiknimyndaútgáfunni sé ólík þeirri Lísu sem Carroll skapaði. Lísa í Disneylandi er 

uppgerðarlegur, bláeygður táningur, tilgerðarleg og ófeminísk en hún er þrátt fyrir það 
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ímynd Lísu í huga milljóna barna.
39

 Robin Allan skrifar um muninn á bók Carroll og 

teiknimynd Disney: 

 

Teiknimyndin glatar hluta af þeirri myrku dulrænu sem Carroll 

skapaði en fær í staðinn ákveðinn blæ fjölleikasýningar, sem er 

óneitanlega afar amerísk. Þar sem Carroll er hæglátlega 

súrrealískur er Disney uppskrúfaður og stjórnlaus, sem á sinn eigin 

hátt vísar til baka í háskafullt hæglyndi Carroll.
40

  

Teikningar Marc Davis og Mary Blair 

Af þeim listamönnum, sem unnu í stúdíói Walt Disney við gerð teiknimyndarinnar 

Lísa í Undralandi, voru það Marc Davis og Mary Blair sem höfðu hvað mest áhrif á 

útlit og stíl myndarinnar. Marc Davis sá um að gera allar teikningar af Lísu sjálfri en 

Mary Blair útbjó hundruð mynda eða forteikninga sem notaðar voru sem grunnur við 

gerð myndarinnar. 

 Marc Davis var fæddur í Bandaríkjunum árið 1913. Hann sýndi snemma 

mikinn áhuga á teikningu og sat hann nokkur námskeið við Otis Art Institute í 

Kaliforníu. Þegar fjölskylda hans flutti til San Francisco fór Davis oft í dýragarðinn til 

að teikna og læra um anatómíu dýra. Faðir hans var fremur mótfallinn þessari iðju 

Davis og það var ekki fyrr en eftir að faðir hans dó árið 1935 sem Davis fór með 

möppuna sína til Disney og fékk þar starf. Vorið 1936 var hann gerður að 

aðstoðarteiknara og varð aðstoðarmaður Grim Natwick, sem hafði yfirumsjón með 

gerð Mjallhvítar. Davis varði svo 6 árum í að teikna fyrir vinsælustu mynd Disney, 

Bambi. Árið 1947 var hann beðinn um að taka að sér kennslu við Chouinard Art 

Institute. Hjá stúdíói Walt Disney varð Davis einn af vitringunum níu (e. Nine Old 

Men). Davis var einstakur teiknari og fékk þau verkefni að teikna mannlegu hetjurnar 

Öskubusku, Skellibjöllu í Pétri Pan, Áróru prinsessu, Maleficent í Þyrnirós og 

Grimmhildi Grámann í 101 Dalmatíuhundi. Hann vann allar teikningar af Lísu sjálfri í 

teiknimynd Disney. Davis trúði því að hver persóna hefði sína innri gerð eða strúktúr. 

Teiknarinn yrði að vinna með þennan strúktúr í huga sínum því annars yrði persónan 

ekki trúverðug. Öskubuska, Skellibjalla, vonda drottningin Maleficent í Þyrnirós og 
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Lísa í Undralandi eru allar teiknaðar af Davis en eru samt gjörólíkar persónur. Í 

teikningum hans má greina karaktereinkenni í hreyfingum og limaburði persónanna.  

Alls vann Davis í 42 ár hjá Walt Disney. Undir lok ferils síns þar vann hann 

við hönnun ýmissa skemmtitækja fyrir Disneyland. Hann hætti störfum hjá Disney 

myndverinu árið 1978 og lést árið 2000.
41 

 

Mary Blair var fædd í Bandaríkjunum árið 1911. Árið 1931 fékk hún styrk til 

náms við Chouinard Art Instititue í Los Angeles. Hana dreymdi um að verða málari 

en kreppan mikla setti strik í reikninginn. Eiginmaður hennar, Lee Blair, var 

hæfileikaríkur listamaður og var forseti California Watercolour Society. Lee Blair hóf 

störf hjá Disney árið 1938 og Mary Blair fylgdi honum eftir tveimur árum síðar eftir 

að hafa unnið um skeið hjá MGM-kvikmyndaverinu. Mary Blair fór ásamt starfsfólki 

Disney í þriggja mánaða námsferðalag um Suður-Ameríku. Walt Disney varð mjög 

hrifinn af þeim verkum sem hún vann í ferðinni og fljótlega eftir heimkomuna var hún 

gerð að listrænum stjórnanda yfir nokkrum stórum verkefnum hjá Disney. Hún hafði 

mikið dálæti á því að vinna með vatnsliti en skipti fljótlega yfir í gvassliti, sem eru 

mattari en vatnslitir og voru vinsælir í teiknimyndagerð þessa tíma. Hundruð 

undirbúningsmynda eftir hana voru notaðar sem grunnur fyrir teiknimyndina um Lísu 

í Undralandi. Eftir að hún lauk vinnu við Pétur Pan árið 1953 hætti hún hjá Disney-

myndverinu og einbeitti sér að málaralistinni. Hún hafði þó ekki alveg sagt skilið við 

Disney því um áratug síðar vann hún hönnunarvinnu fyrir skemmtigarð Disney í 

Kaliforníu. Hún lést árið 1978.
42

  

Áhrif verka og sköpunargáfu Mary Blair voru mikil á þær myndir sem gerðar 

voru hjá Disney, sérstaklega á árunum 1943-1953.
43

 Segja má að raunverulegur 

innblástur fyrir teiknimynd Disney um Lísu í Undralandi hafi komið frá Mary Blair. 

Þær forteikningar sem hún vann fyrir teiknimyndina voru undarlegar og dásamlega 

súrrealískar.
44

 Þær kölluðust því á við hinn súrrealíska undirtón í texta Lewis Carroll 

og því ekki annað hægt en að styðjast við myndir hennar við gerð teiknimyndarinnar. 

Myndir Blair eru afskaplega litríkar og er það litapalletta hennar sem er ríkjandi í 

teiknimyndinni. Útlínur hluta eru bjagaðar og hlutföll brengluð. Persónur eru 
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teiknaðar í undarlegum stærðarhlutföllum, með óvenju langa handleggi og undarlega 

mótuð höfuð. Allt umhverfið er litríkt, skrautlegt, ýkt og draumkennt. 

 

Miðillinn – teiknimynd 

Teiknimyndagerð er um hálfri öld eldri en kvikmyndagerð. Lögmálið um úthald 

sjónarinnar (e. persistence of vision) var uppgötvað snemma á nítjándu öld.
45

 

Lögmálið gengur út á það að ímynd haldist á sjónhimnu augans í allt að 25 

hundraðshluta úr sekúndu. Með fyrstu uppfinningum á þessu sviði var 

phenakistoscope Joseph Plateau sem kom fram á sjónarsviðið árið 1832. Pappadiskur 

sem snerist bjó til sjónhverfingu hreyfingar þegar horft var á hann með spegli. Árið 

1834 fann William George Horner upp zoetrope, sem var tromma sem snerist og 

innan í var röð af myndum sem hægt var að skipta um. Árið 1876 kom svo Émile 

Reynaud fram á sjónarsviðið með teiknaðar hreyfimyndir sem hægt væri að sýna 

áhorfendum. Reynaud var brautryðjandi á því sviði þar sem handmálaðar filmuræmur 

sem í samspili við spegla var varpað á tjald og þannig sýndar áhorfendum. Tækninni 

fleygði fram með tilkomu tannhjólsins (e. sprocket-driven film stock). Þá var filman 

götuð á jöðrunum með jöfnu millibili og hægt var að festa tennurnar í götin og þannig 

hægt að láta filmuna snúast. Þó erfitt sé að segja nákvæmlega til um hver var fyrstur 

til að gera fyrstu teiknimyndina er almennt talið að J. Stuart Blackton hafi verið 

fyrstur til að gera teiknimyndaseríu árið 1906. Winsor McCay gerði stutta teiknimynd 

árið 1911 sem hét Little Nemo in Slumberland sem var sýnd í fjölleikasýningu hans. 

Karakter sem hann gerði árið 1914 fyrir fjölleikasýningu sína olli straumhvörfum. 

Risaeðlan Gertie (e. Gertie the dinosaur) virtist búa yfir persónuleika og nærveru sem 

heillaði áhorfendur og þar með var fyrsta teiknimyndahetjan fædd.
46

 Otto Messmer 

skapaði síðar teiknimyndaköttinn vinsæla, Felix. Messmer hannaði Felix þannig að 

hann hefði mikinn hreyfanleika og mikla tjáningu í andlitinu. Felix varð fljótt að 

viðmiðinu í gerð teiknimyndafígúra; gúmmíbolti með fætur sem krafðist sem 

minnstrar teiknivinnu og hægt var að halda á stöðugri hreyfingu. Þegar þarna er 

komið við sögu vann Walt Disney í Laugh-O-Gram stúdíói sínu í Kansas. Hann hafði 

á þessum tíma skapað gríðarvinsælan karakter, heppnu kanínuna Oswald (e. Oswald 
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the Lucky Rabbit) sem var eiginlega algjör stæling á kettinum Felix. Þegar Disney 

missti svo réttinn á því að nota Oswald breytti hann eyrunum á honum og Mikki mús 

var fæddur. Disney kom með þá byltingarkenndu hugmynd að gera teiknimyndir með 

samhæfðu hljóði, en fyrsta stuttmyndin með hljóði kom fram árið 1923. Þriðja 

myndin um ævintýri Mikka mús, Steambot Willie, kom út árið 1928. Þetta sambland 

af teiknimynd og hljóði var töfrum líkast. Samstarfsmaður Disney, Ub Iwerks var 

lykilmaður í þróun fjölflata myndavélarinnar og samhæfingartækninnar. Disney 

sjálfur virtist nálgast fullkominn natúralisma, málaralegt raunsæi sem vísaði til 

málverka nítjándu aldar. Árið 1937 gerði Disney teiknimyndina Mjallhvít og 

dvergarnir sjö. Við gerð þeirrar myndar var notast við nýjustu tækni og var þetta 

fyrsta teiknimyndin sem gefin var út eins og alvöru kvikmynd í Hollywood. Disney 

var staðráðinn í því að veita áhorfendum sínum djúpstæða, dramatíska reynslu, eins 

mikla og miðillinn gat boðið upp á. Fleischer-bræður (sem frægastir urðu fyrir 

karakterana Betty Boop og Stjána bláa) fundu upp rotoscope-tæknina sem enn er 

notuð. Þar er hægt að teikna ofan í filmu með leiknu myndefni og gera með því 

teiknimynd. Í seríunni Out of the Inkwell (1919-1929) blanda þeir saman teiknuðu og 

leiknu efni. Disney sjálfur reyndi að líkja eftir þessari aðferð í fyrstu Lísu-myndunum 

sem hann gerði.
47 

Stíllinn 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir nokkrar myndir (staka ramma) úr 

teiknimyndaútgáfu Walt Disney af ævintýrum Lísu í Undralandi. Markmiðið er að 

myndgreina myndirnar og lýsa stíl þeirra. Myndirnar sem valdar voru til sérstakrar 

umfjöllunar í þessum hluta voru valdar með myndir John Tenniel í huga. Uppsetning 

myndanna og val þeirra er hugsað í pörum. Valdar eru saman tvær myndir úr sömu 

senu, teikning eftir John Tenniel og svo stakur rammi úr sömu senu úr teiknimynd 

Disney. Myndirnar sem hér hafa verið valdar til umfjöllunar eru nokkuð dæmigerðar 

fyrir teiknimyndina sjálfa. Myndirnar sýna flestar Lísu í aðalhlutverki, eins og þær 

myndir Tenniel sem valdar voru til umfjöllunar. Bakgrunnurinn í myndum Disney er 

yfirleitt alveg auður, mjög dökkur og myndaður af einni litaheild. Myndirnar í 

teiknimyndinni eru mun einfaldari en myndir Tenniel og í þeim er ekki að finna mikið 

af smáatriðum. Mikið rými myndast um það sem er í forgrunni. Allar útlínur eru 
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skýrar og einfaldar. Litapallettan er bleik, blá, græn, brún, rauð og grá. Fjarvídd er 

mynduð með skörpum skilum ljósari og dekkri lita sem mynda skýrar línur. 

 
 

 

Mynd 11 

Lísa heldur flöskunni uppi að andlitinu á sér og lyktar af henni. Hún er með vel greitt 

hár, stór og björt augu, fínlegt nef og varir. Birtan í rammanum er öll á Lísu sjálfri en 

bakgrunnurinn er dekktur til að mynda dýpt í fletinum. Bakgrunnurinn er settur saman 

af hornéttum línum eða ferningum sem skapa fjarvídd myndarinnar. Bogadregnar 

línur í hári Lísu gefa því þykkt. Litirnir eru bjartir og skærir. 

 

Mynd 12 

Bakgrunnurinn er dökkur, með hornréttum línum sem mynda skipulega uppsetningu 

af ferningum. Hér er Lísa dottin ofan í flöskuna sem hún drakk úr og flýtur um í 

tárahafi. Lísa er agnarsmá ofan í flöskunni. Glampi er myndaður á gleri flöskunnar 

sem ljósari litaskellum. Tárahafið er í dökkbláum lit og flaskan í vatnsbláum lit, sem 

tónar við bláan kjól Lísu. Litapallettan er því ekki mjög fjölbreytt. 

 

Mynd 13 

Hér hefur Lísa stækkað eftir að hafa tekið bita af smáköku sem olli því að hún 

stækkaði heil ósköp. Neðri hluti líkama Lísu er í forgrunni, það eru undirpilsin og 

kjólfaldurinn ásamt vinstra fæti (eða vinstri sóla). Bakgrunnurinn er dökkur, með 

ferningsmynstri sem raðast upp með örlítið bogadregnum línum, til að ítreka 

fjarlægðina. Fóturinn á Lísu virðist vera býsna stór. Lísa er opinmynnt, með blá augu í 

stíl við kjólinn. 

 

Mynd 14 

Hér er Lísa stödd í húsi kanínunnar og hefur stækkað mikil ósköp. Útlimir hennar 

standa út um þakglugga og hurðir. Stráþakið virðist vera eins og hár Lísu. Fæturnir 

standa beint út um hurðirnar og mynda skádregnar línur út til hornanna. Litapallettan 

er í svipuðum tónum, moldin í forgrunninum, bleikur liturinn í húsinu og gróðurinn í 

bakgrunninum eru í mjög áþekkum litum. Gangstétt myndar beina línu upp að hægri 

fæti. 
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Mynd 15 

Hér hittir Lísa lirfuna. Hér er litapallettan fjölbreyttari. Lísa stendur ofan á sveppi og 

horfir til lirfunnar, sem situr á hærri sveppi og reykir hookah-pípu. Lísa er í eðlilegum 

hlutföllum, þó mun minni en hún á að sér að vera. 

Mynd 16 

Lísa hefur hér hitt Chesshire-köttinn og er farið að leiðast útúrsnúningarnir í honum. 

Hún er þónokkuð örg á svip, lætur handleggina hvíla á mjöðmunum og setur í 

brýrnar. Bakgrunnurinn er í dökkum litum en Lísa sjálf í björtum og skærum litum. 

Blá augun eru í stíl við bláan kjólinn, sem er teiknaður með bogadregnum línum til að 

gefa fyllingu í pilsið á kjólnum. Tréð, sem sést, er teiknað með bogadregnum línum til 

að mynda neðsta hluta þess, þar sem rótarkerfið sést. Misdökkir og ljósir grænir litir 

eru notaðir til að mynda áferð trjábarkarins. 

 

Mynd 17 

Hér er Lísa stödd í teboðinu góða og situr við enda borðsins. Þetta er langborð. 

Umhverfið er allt hálfundarlegt, bogadregnar útlínur borðsins, stígsins, hurðarinnar og 

grassins gefa umhverfinu mjög draumkennt og undarlegt yfirbragð. Litapallettan er 

fjölbreyttari, með marglituðum lugtum sem svífa í loftinu. Slæðingur af skýjum þar á 

milli. Borðið er alsett tekönnum og tebollum. 

 

Mynd 18 

Hér er Lísa að taka þátt í íþróttakappleik Hjartadrottningarinnar. Hún heldur á 

flamingófugli sem hún notar til að slá í boltann, sem er broddgöltur. Bakgrunnurinn er 

grár, áferð runna mynduð með fíngerðu kroti og bogadregnar línur gefa til kynna 

meira rými í fjarska. Flöturinn er grænn og sléttur. Flamingófuglinn myndar skáhalla 

línu sem liggur úr vinstra horni upp í hægra horn. Litirnir eru bjartir og skærir í fötum 

og hári Lísu, sem og fuglinum. 

 

Mynd 19 

Hér er Lísa stödd við réttarhöldin, orðin gríðarstór eftir að hafa borðað kökubita úr 

svuntuvasa sínum. Bakgrunnurinn er svartur og grár og í loftinu má sjá ferningslaga 

loftplötur. Lísa samsvarar sér nokkuð vel, þó virðist sem neðri hluti líkamans sé stærri 

en sá efri. Handleggirnir eru beygðir út til hliðanna, mynda nokkurs konar vinkil. 
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Mynd 20 

Hér flýr Lísa undan æstum spilunum. Bakgrunnurinn er dumbrauður og flötin í 

forgrunni græn. Kastalinn í bakgrunninum er svartur í skugga og runnarnir hlykkjast 

upp að kastalanum hvorir sínum megin. Spilin hendast á eftir Lísu í bogadregnu kasti. 

Litapallettan einföld, en skýr. 

  

Samantekt mynda 

Myndirnar í teiknimyndinni eru flestar mjög stílhreinar og einfaldar í eðli sínu. Allar 

útlínur eru einfaldar, engar óþarfa línur eru settar til að mynda áhrif hreyfinga, skugga 

eða áferðar. Hár Lísu myndar eina heild, kjóllinn hennar er ein heild og oft er um að 

ræða samsetningu á nokkrum litríkum einingum. Yfirleitt er litapallettan mjög 

einföld, aðeins nokkrir litir notaðir eða sami liturinn í mismunandi tónum. 

Bakgrunnurinn er nokkuð látlaus og dregur ekki til sín óþarflega mikla athygli. Oftast 

er Lísa í forgrunni, í björtum litum á meðan bakgrunnurinn er mun dekkri. 

 

Tíðarandinn – allsnægtir á eftirstríðsárum Bandaríkjanna 

Á þeim tíma sem teiknimynd Walt Disney kom út var bandarísk fjöldamenning í 

mikilli uppsveiflu í Evrópu eftir blóðuga og kostnaðarsama heimsstyrjöld sem kom í 

kjölfar gríðarlega erfiðrar efnahagskreppu. Sagnfræðingar hafa lýst þessum tímabili 

með enska orðinu boom sem lýsir hröðum efnahagsvexti og uppgangi. Efnahagslífið 

var í uppsveiflu og úthverfi Bandaríkjanna stækkuðu hratt. Landsframleiðsla jókst, 

bandaríska ríkið fjárfesti í bættu vegakerfi, skólum og tækniframfarir jukust. 

Atvinnuleysi var lítið, launin há og verðbólgan lág. Millistéttin óx hratt, öðlaðist 

aukinn kaupmátt og neysla jókst mikið.
48

 Bandaríkjamenn voru á þessum tíma í 

ákveðinni sigurvímu eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Í þeirra huga bauð framtíðin 

ekki upp á neitt annað en frið og hagsæld um ókominn tíma, eftir efnahagserfiðleika 

og stríðsrekstur áranna á undan. Þó var óttinn við kjarnorkustyrjöld mikill á þessum 

tíma, enda kalda stríðið í algleymingi.
49 

                                                         
48

 James Miller og John Thompson, Almanac of American History (Washington D.C., 

National Geographic Society, 2006), 274. 
49

 Miller og Thompson, Almanac of American History, 266.  
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Í Bandaríkjunum ríktu strangar siðferðisvenjur og rík áhersla var lögð á hreint 

og heilsusamlegt líferni auk trúariðkunar. Ritskoðun var almennt mikil, bæði hvað 

varðaði prentað efni og kvikmyndir. Of mikið af kynferðislegu efni, ofbeldi eða því 

sem talið var virðingarleysi við ráðandi gildi var forboðið. Kynlíf og barneignir utan 

hjónabands var litið hornauga og var áhersla lögð á að ungur stúlkur héldu mannorði 

sínu hreinu til þess að spilla ekki framtíðarmöguleikum sínum. Staður konunnar 

færðist aftur inn á heimilin, eftir að þær höfðu starfað utan heimilis í stríðinu, til að 

sinna barnauppeldi og hjónabandi. Karlmennirnir unnu úti og höfðu ráðandi stöðu 

hvað varðaði flesta hluti. Konur og stúlkur áttu að vera auðsveipar og viðráðanlegar, 

kurteisar og sómakærar.
50

 Sú Lísa sem birtist í teiknimynd Walt Disney er ímynd 

þeirrar stúlku. Falleg og sviphrein, saklaus og kurteis. 

  

                                                         
50

 Miller og Thompson, Almanac of American History, 274.  
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Lokaorð 

Tæp öld skilur að þá Lísu sem John Tenniel teiknaði og þá Lísu sem birtist í 

teiknimynd Walt Disney. Það er ljóst að ólíkir listamenn skapa ólík listaverk á ólíkum 

tímum. Áhrif umhverfis, tíðaranda og miðilsins sjálfs eru mótandi í listsköpun. Eins 

og glöggt má sjá eru myndirnar í bók Lewis Carroll og myndirnar í teiknimynd Walt 

Disney mjög ólíkar.  

Í fyrsta lagi er um að ræða mikinn mun á þeim miðlum sem þessar tvær Lísur 

birtast í; annars vegar sem kyrrar, svarthvítar teikningar prentaðar í bók og hins vegar 

teikningar sem verða hreyfanlegar teiknimyndir í lit. Í teiknimynd Disney eru línurnar 

hreinni og skýrari, færri línur eru dregnar þar en í myndum Tenniel sem bera með sér 

grófleika tréristunnar. Bakgrunnurinn í myndum Tenniel er samt dreginn fínum 

dráttum og oft skilinn eftir auður að hluta til. Í teikningum Disney er hann mun 

dekkri, en dökkur bakgrunnur lyftir litunum upp og gerir þá skærari.  

Í öðru lagi eru Lísurnar tvær sem birtast ólíkar, bæði í útliti og persónu. Í 

teikningum Tenniel er hár Lísu liðað og óreiðukennt, teiknað með fínum, 

bogadregnum línum. Í teiknimynd Disney er hár Lísu svo til ein heild, aðeins örfáar 

línur gefa til kynna hárlokka eða bylgjur í hárinu. Í teikningum Tenniel virkar Lísa oft 

dálítið höfuðstór. Hún er með stór augu sem eru einstaklega tjáningarrík og virðast 

geta lýst tilfinningum hennar mjög vel, hvort sem hún er undrandi, reið, íhugul, 

óttaslegin eða forvitin. Andlit Lísu í teiknimynd Disney er mjög einfalt; hjartalaga 

andlit, afar stór augu, fíngert nef og varir. Þannig hefur andlitsfall velflestra 

kvenpersóna verið í teiknimyndum Disney í gegnum tíðina, hjartalaga og barnalegt. 

Lísa í Disneylandi tjáir sig líka með svipbrigðum í andliti en það er á mun 

lágstemmdari hátt en hjá Lísu Tenniel. Hún býr yfir færri svipbrigðum, miðillin býður 

færri línur til að spila úr. 

Í þriðja lagi er um að ráða áhrif tíðarandans. Tímabilin sem um ræðir, 

viktoríutímabilið og svo upphaf sjötta áratugar tuttugustu aldar, eiga það bæði 

sameiginlegt að staða kvenna var ekki til jafns við stöðu karla. Sú krafa var gerð til 

stúlkna að þær væru prúðar, kurteisar og auðsveipar. Á hvoru tímabilinu sem um 

ræðir beið það flestra ungra stúlkna eða var markmið þeirra að festa ráð sitt og verða 

húsmæður sem sinntu eiginmanni, heimili og börnum. Á þeim tíma sem teiknimynd 

Disney er gerð voru konur í miklum mæli að snúa aftur inn á heimilin eftir að hafa 

unnið úti í seinni heimsstyrjöldinni. Þannig má í raun segja að ákveðin afturför hafi 



 28 

orðið í kvennabaráttunni. Hvort sem Lísa er stödd í Undralandi eða Disneylandi ber 

hún sig alltaf vel. Hún er þokkafull í hreyfingum, kurteis og yfirleitt mjög dömuleg, 

sama hvað gengur á. Lísa í teikningum Tenniels virðist þó að einhverju leyti vera 

ákveðnari og harðgerðari en sú Lísa sem birtist í teiknimynd Disney. Í teikningum 

Tenniel virðist Lísa oftar setja í brýrnar og gefa sterkt til kynna vanþóknun sína með 

látbragði sínu. Gott dæmi er þegar hún situr í teboðinu og virðir fyrir sér það sem þar 

gengur á, afskaplega brúnaþung og alvörugefin. Lísa Disney verður stóreyg og hissa 

undir svipuðum kringumstæðum. Þó gerist það þegar hún hittir Chesshire-köttinn að 

hún verður örlítið örg. Stór, blá augun sjást vel og einu breytingarnar sem eru gerðar í 

teikningunni til að lýsa skapbreytingunni eru þær að augabrýrnar eru gerðar með 

hvassari boga og varirnar lokaðar. Annað dæmi um muninn á Lísunum tveimur er 

þegar þær falla ofan í táralaugina. Lísa Tenniel virðist vera að troða marvaða í vatninu 

og lítur í kringum sig eins og hún sé að hugsa um hvernig hún geti bjargað sér upp úr 

því. Lísa Disney situr ofan í flöskunni með hönd undir kinn, ráðþrota. Svo þegar Lísa 

stækkar inni í húsi kanínunnar er sem Lísa Tenniel teygi höndina út um gluggann eins 

og til að leita að einhverju sem gæti hjálpað henni úr þessu óvenjulega klandri. Lísa 

Disney virðist alveg bjargarlaus, íklædd kanínuhúsinu á sígildan teiknimyndahátt, þar 

sem þakið tekur á sig mynd hárs og annar þakglugginn er eins og armband á hendi 

hennar. Sú mynd sem sýnir einna sterkast muninn á Lísunum tveimur er myndin úr 

lokasenu bókarinnar, þar sem Lísa verður fyrir árás æstra spilanna. Í mynd Tenniel 

stendur hún kyrr, mjög ákveðin á svip og ber fyrir sig hendurnar. Í mynd Disney 

hleypur Lísa í dauðans ofboði á undan spilunum, sem æða á eftir henni í myndrænum 

boga.  

Í fjórða lagi má nefna áhrif listamannanna sjálfra. Lísa í Undralandi er fyrst og 

fremst afsprengi skapara síns, Lewis Carroll. Þó svo að í textanum komi lítið sem 

ekkert fram um líkamlegt útlit Lísu hafði Carroll sjálfur mjög ákveðnar skoðanir á því 

hvernig hún skyldi vera teiknuð. John Tenniel skapaði fyrstu útgáfuna af Lísu 

samkvæmt nákvæmum leiðbeiningum frá Carroll. Fyrir utan það að hafa mótast af 

miðlinum sem listamaðurinn notaði og tíðarandanum er óhætt að fullyrða að það sem 

mótaði Lísu hvað mest eru þeir einstaklingar sem komu að myndrænni sköpun 

hennar. John Tenniel var alvörugefinn listamaður sem vann við skopmyndagerð. 

Persónulegur smekkur hans og stíleinkenni hafa vafalaust haft mótandi áhrif á Lísu, 

þó svo að hann ynni undir mjög nákvæmri leiðsögn Carroll, sem var undir miklum 

áhrifum frá hinu pre-rafaelíska málverki. Walt Disney hafði yfirumsjón með gerð 
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teiknimyndarinnar um Lísu í Undralandi en hafði á sínum snærum fjöldann allan af 

hæfileikaríku listafólki sem vann myndirnar. Myndir Marc Davis og Mary Blair höfðu 

mjög mótandi áhrif á teiknimynd Disney, hvort sem um ræðir útlit og látbragð Lísu, 

litapallettuna eða stílinn. Auk þess lagði Disney alla tíð mikla áherslu á það að 

teiknimyndir hans væru skemmtilegar, fullar af fjöri og jákvæðum boðskap. 

Saga Lewis Carroll af ævintýrum Lísu í Undralandi er ærslafengin og 

heillandi. Í meðförum John Tenniel verður undirtónn sögunnar alvöruþrunginn og 

örlítið drungalegur á meðan teiknimynd Disney einkennist af kátínu og sakleysi. 

Hvort sem Lísa var í Undralandi eða Disneylandi var það forvitnin sem rak hana af 

stað á vit ævintýranna, ofan í kanínuholuna. 
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