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Útdráttur
Uppsprettan að sköpun minni hefur ávallt komið út frá meðvitund minni þar sem ég
spyr sjálfa mig hvernig ég upplifi mig sem kyn í samfélaginu. Sú meðvitund og
hugleiðingar um feminisma hafa verið minn hvati til þess að skapa list. Ég beini
sjónum að því hvernig ásýnd kvenna og líkami þeirra birtist í neyslumenningunni.
Einnig mun ég leita eftir rökum gegn neyslumenningunni með því að finna birtingu af
uppbyggjandi fyrirmyndum sem hvetja konur til að hlusta á eigið eðli. Samhliða mun
ég kanna hvernig verk mín standa í samanburði við listaverk kvenna frá
Bandaríkjunum sem einnig fjölluðu um ímynd kvenna og höfðu meðvitund sína að
vopni.
Í gegnum meðvitund mína hef ég fundið nýjan farveg í sköpunarferli mínu
sem ég geri grein fyrir. Áður beindi ég sjónum að utanaðkomandi myndum
neyslumenningarinnar. En ég tek síðan stefnu að innra sviði mannsins. Þar fjalla ég
um hvernig yoga hefur beint mér að andlegum sviðum líkamans og útskýri hvernig
það tekur á sig form í listaverkum mínum. Litir eru ráðandi afl í túlkun verkanna. Með
litafræði Goethe og Kandinsky útskýri ég skynjun mína á litum og hvernig litaval mitt
fer fram. Ég teygi mig út fyrir mörk feminískrar listar og ber verk mín saman við
teikningar kínversku listakonunnar Guo Fengyi. Líkt og Fengyi fer ég út á andleg svið
í listaverkum mínum og túlka í myndum hið ósýnilega sem ég skynja en sé ekki.
Ég nýti mér þekkingu um andleg fræði og í niðurstöðu hjálpar það mér að
varpa ljósi á hvernig ég skilgreini meðvitund mína á sjálfri mér sem konu.
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Inngangur
Fyrst er líkaminn kynlaus og frjáls, en þegar kynþroskinn fer af stað koma myndirnar sem eigna sér
líkamann. Það ákveður hvernig líkaminn á að vera til. Einstaklingurinn afneitar líkama sínum og
sjálfsmyndinni. Þetta eru svartagaldurs hugarálög. Sjálfsákvörðunarrétturinn á ekki heima í líkamanum
lengur og friðhelgin stjórnast af hugum annarra og utanaðkomandi myndum. 1

Hver er ég sem kona?

Ég valdi þessa tilteknu spurningu vegna þess að ég hef alltaf verið óviss um vitund
mína sem konu. Í gegnum listaverkin mín hef ég velt fyrir mér þessari spurningu og
leit mín að svari við henni mun vera helsta viðfangsefni ritgerðarinnar. Ég mun leita
aftur til upphafs feminískrar listasögu þar sem listakonur unnu að verkum sínum og
kanna hvernig listaverkin mín standa í samanburði við hugmyndir þeirra. Ég mun
fjalla um hvernig ímynd kvenna og líkamar þeirra birtast í neyslumenningunni og í
gegnum listaverkin mín útskýri ég hvernig ég sem kona upplifi þá birtingarmynd
neyslunnar. Ég mun leita eftir rökum gegn neyslumenningunni með því að grafast
fyrir um arfleifð kvenna og uppbyggjandi fyrirmyndir meðal annars með því að hlusta
á eigið eðli og skynja innra svið sjálfsins.
Í nýjum farvegi sköpunarferlis mun ég gera grein fyrir því hvernig yoga hefur
beint mér yfir í að kanna andlegar hliðar líkamans. Ég mun útskýra skynjun mína á
líkamanum og fjalla um listaverk mín sem eru birtingarmyndir skynjunarinnar.
Túlkun og skynjun mín á litum er yfirráðandi í þeim listaverkum og útskýri ég litaval
mitt í gegnum litafræði Goethe og Kadinsky. Ég teygi mig út fyrir mörk feminískrar
listar og ber verk mín saman við teikningar kínversku listakonunnar Guo Fengyi. Líkt
og Fengyi fer ég út á andleg svið í listaverkum mínum og túlka í myndum hið
ósýnilega sem ég skynja en sé ekki. Ég nýti mér þekkingu á andlegum fræðum og í
niðurstöðu hjálpar það mér finna svarið við því hver ég er sem kona.

1

Heiðrún Gréta Viktorsdóttir, úr dagbók haustið 2014.
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I. Meðvitund
„Gætu allar vinsamlegast gefið mér dæmi um hvernig þið hafið upplifað mismunun sem konur í ykkar
lífi? Ég þarf að heyra um það til þess að vekja eigin meðvitund.“ 2

Það má segja að listsköpun mín hafi byrjað með því að vera meðvituð um sjálfa mig
og það umhverfi sem ég lifi í. Ég lít mikið upp til listakvennana sem byrjuðu snemma
á áttunda áratugnum að vinna saman að myndlist með þeirri aðferð að spyrja sjálfar
sig hvernig þær upplifa sig sem konur í samfélaginu. Þær ræddu saman um ýmis
málefni og urðu meðvitaðar um að reynsla þeirra sem kyn í samfélaginu væri
sameiginleg. Á þeim forsendum gátu þær stutt hver aðra og skapað listaverk sem
byggðust á lífsreynslu og tilfinningum.3
Munurinn á mér og hópnum sem vann á áttunda áratugnum er að ég vinn ein
að sköpun minni, bý í íslensku samfélagi og það eru um það bil 40-50 ár á milli okkar.
Ég hef verið ein að skoða sjálfa mig sem einstakling og konu í samfélaginu og hef
unnið út frá reynslu og tilfinningum sem tengjast því. Að vinna ein að rannsóknum á
feminisma og persónulegri reynslu hefur verið áskorun. Þegar ég var yngri þurfti ég
meira hugrekki til þess að vinna að listaverkum. Ég var frekar smeyk við það vegna
þess að það er mögulegt að búast við háðsglósum þegar rætt er um málefni á
feminískum nótum. Eftir að kreppan skall á árið 2008, tel ég að á Íslandi hafi
feministasveifla risið á ný. Það hefur haft mikil áhrif á þor mitt til að vinna með
feminísk málefni. Feministasveiflan er mjög áberandi á internetinu og það þarf ekki
að leita lengi til þess að finna áróður, greinar, rök og umræður um misrétti í garð
kvenna og karla. Hildur Lilliendahl er feministi sem vinnur að því að auka meðvitund
og benda á fordóma með því að birta myndir á Facebook. Myndirnar sýna dæmi um
niðurlægjandi framkomu við konur í samfélaginu.4
Druslugangan (e. The slutwalk) er dæmi um vitundarvakingu sem hófst í
Kanada þegar lögreglumaður sagði að ástæða þess að stúlka varð fyrir
kynferðisofbeldi væri vegna þess hvernig hún klæddi sig. Á Íslandi er Druslugangan
orðinn árlegur viðburður þar sem barist er fyrir réttindum kvenna sem kynverur og

2

Susan Brownmiller, In our time : Memoir of a Revolution, The Dial Press, New York, 2000, bls. 21.
„Would everybody please give me an example from their own life on how they experienced oppression
as a woman? I need to hear it to raise my own consciousness.“ (þýð. höf.).
3
Norma Broude og Mary D. Garrard, The power of feminist art : The american movement of the 1970s,
history and impact, Harry N. Abrams, New York, 1994, bls. 32-35.
4
Sjá heimasíðu Hildar Lilliendahl, sótt þann 24. janúar 2015: http://karlarsemhatakonur.tumblr.com/
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vakin athygli á því að ábyrgð ofbeldisins er í höndum gerandans en ekki þolandans.5
Einnig eru listamenn á Íslandi í dag sem flétta feminisma inn í verk sín á borð
við listakonuna Unu B. Sigurðardóttur. Veturinn 2014 tók ég viðtal við hana. Una
hefur fjallað um pólitík, neyslumenningu og kyngervi á húmorískan hátt í verkum
sínum. Hún telur mikilvægt að afbyggja staðalímyndir kynjanna eins og þær birtast í
neyslu- og dægurmenningunni, sem og önnur normalíseruð viðmið samfélagsins til
þess að unnt sé að endurskoða og skilja þau viðmið.6
Á Íslandi var önnur feministasveiflan til staðar árin1970-1982.7 Ég held að hópefli
hafi verið mikilvægur þáttur á þeim tíma meðal kvenna í baráttu þeirra vegna þess að
aðgengi að upplýsingum um feminisma hafi verið takmarkaður. Ég tel að í dag sé
auðveldara fyrir mig að vinna ein með feminisma í myndlist heldur en ef núna væri
tímabilið 1970-1980. Fyrir mig sem einstakling í dag, er auðveldara að ná í gögn og
sjá umræðuefni um feminisma til að rökstyðja mál mitt.
Þó að það séu áratugir á milli mín og listakvennanna sem unnu í annarri
feministabylgjunni í Bandaríkjunum, þá sé ég margt sameiginlegt í verkum mínum og
þeirra. Sem dæmi má nefna eitt af mínum fyrstu listaverkum.

II. Konur sem kynverur
Adam og Eva
Verk mitt Adam og Eva er gjörningur sem ég gerði árið 2009. Gjörningurinn hefst á
því að Adam og Eva sitja gegnt hvort öðru við borð. Á borðinu er full skál af
jarðarberjum sem Eva lítur girndaraugum. Hún lætur undan freistingunni og nýtur
þess að borða jarðarberin. Á meðan situr Adam með reiðisvip og hvæsir að henni á
meðan hún borðar. Hins vegar, ef betur er gáð, má sjá að poki af jarðarberjum stendur
fyrir aftan stól Adams. Adam teygir sig laumulega í jarðarberin fyrir aftan stólinn og
borðar þau.8

Gjörningnum svipar mjög til listaverksins Cock and Cunt play (1972) eftir
Judy Chicago. Þar vinnur hún með kynhlutverkin í mynd karaktera sem klæðast
5

Sjá heimasíðu íslensku Druslugöngunnar, sótt þann 24. janúar 2015:
https://www.facebook.com/Drusluganga
6
Sjá heimusíðu Unu B. Sigurðardóttur, sótt þann 24. janúar 2015: http://una.rusl.org/
7
Olga Guðrún Árnadóttir ritstjóri, Á rauðum sokkum : Baráttukonur segja frá, Háskólaútgáfan,
Reykjavík, 2011, bls. 7.
8
Sjá mynd 1 í viðauka.
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risastórum kynfærum.9 Karakterarnir eru nefndir „Hún“ og „Hann“ og þau haga sér
eftir því hvernig kynbundar staðalímyndir eru ákveðnar í samfélaginu. Í gjörningnum
heldur karakterinn „Hann“ því fram að „Hún“ eigi að vaska upp vegna þess að hún er
ekki með getnaðarlim. Verkið er sett upp til þess að sýna fram á þær ýktu hugmyndir
sem eru ákveðnar með tilvísunum í líkama kvenna og afleiðingar þess að setja fólk í
stöðluð hlutverk.10
Í gjörningnum Adam og Eva vinn ég með staðalímyndir kvenna og karla og
hvernig viðhorf til kynjanna birtast í samfélaginu. Ástæðan fyrir því að ég valdi
sögupersónurnar Adam og Evu er sú að ég tel að sagan um þau sé gott dæmi um
almenn viðhorf til kynjanna sem kynvera. Eva fylgir losta sínum og borðar hinn
forboðna ávöxt án þess að fela það á meðan Adam borðar hinn forboðna ávöxt í
felum, en það er einungis Eva sem er skömmuð fyrir gjörðir sínar. Það er engin vísun
í að Adam beri ábyrgð á sínum eigin hvötum. Sagan sýnir hvernig konum hefur verið
útskúfað og þær drusluskammaðar11 fyrir að gefa eftir hvötum sínum sem kynverur á
meðan karlmenn eru opinberlega samþykktir sem kynverur. Það má augljóslega sjá á
þeim orðaforða sem notaður er um konur og karla sem kynverur.12 Þegar kemur að
kynferði kvenna þá njóta þær ekki jafnréttis .13

Í auglýsinga- og neyslumenningu samtímans eru konur aldar upp við það að
meta verðleika sinn út frá fegurð og líkamsstærð. Feministinn Lucy Lippard nefnir
það í ritgerð sinni „The Pains and pleasures of rebirth: European and American
Women‘s body art“ að það sé ekki að furða að listakonur fjalli um kynferði í
listaverkum sínum vegna þess að því er stöðugt haldið fram að konur eigi að móta sig
eftir því hversu kynferðislega aðlaðandi þær eru.14 En á sama tíma eru konur
gagnrýndar fyrir það að koma fram sem kynverur í samfélaginu. Konur eru taldar
sjálfsdýrkendur (e. narcissism) og mun meiri líkur eru á að þær séu hlutgerðar
kynferðislega heldur en að litið sé á þær sem einstaklinga að skapa á sínum eigin
forsendum. Sem dæmi má nefna listakonuna Carolee Schneeman sem í listaverkum
9

Sjá mynd 2 í viðauka.
Norma Broude og Mary D. Garrard, The power of feminist art, bls. 24.
11
Drusluskömmuð : þýðing höfundar á enska orðinu „slutshaming“.
12
Sjá mynd 3 í viðauka.
13
Leora Tanenbaum, Slut! : Growing up female with bad reputation, Seven Stories Press, New York,
1999, bls. 9-16.
14
Lucy R. Lippard, „The pains and pleasures of rebirth : European and American Women‘s body art“, í
The Pink Glass Swan: Selected Essays on Feminist Art, Lucy R. Lippard ritstýrði, The New Press, New
York, 1995, bls. 102 (99-113).
10
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sínum hefur unnið með kynferðislegt og persónulegt frelsi. Í stað þess að vera talin
listakona sem skapar myndir, var hún skilgreind og hlutgerð sem mynd í gegnum
augu áhorfandans. Í verkunum sínum vildi hún sýna fram á að líkami kvenna sé ekki
einungis ávísun á kynlíf, heldur hefur upp á meiri tjáningu að bjóða.15 Í gjörningnum
Interior scroll (1975) 16 fjallar hún um tilgang sinn með því að vinna nakin fyrir
framan áhorfendur:

Ég stóð ekki fyrir framan 300 manns vegna þess að ég vildi að mér yrði riðið, heldur
vegna þess að kynferði mitt og vinna voru upplifuð með samstilltum hætti (svo ég gæti
haft dirfsku eða hugrekki til að sýna líkamann sem uppsprettu af breytilegu og
tilfinningaþrungu afli) 17

Ummæli Schneeman og viðbrögð áhorfendanna minna á umfjöllun John Berger um
sviðsetningu nektarmynda af konum í hefðbundnum olíumálverkum. Málverkum af
nöktum konum er ætlað að höfða til kynferðislegra kennda áhorfandans. Í stað þess að
skapa persónu með tilfinningar og hugsanir, er kona gerð að hlut til þess að horfa á.
Eins og Berger nefnir: „Nekt hennar er ekki tjáning á eigin tilfinningum. Það er
einungis merki um undirgefni gagnvart kröfum hans.“ 18 Meðvitund hennar um eigin
návist er skipt út fyrir tilfinningu um að vera metin og skoðuð af áhorfandanum.19
Viðbrögðin sem Schneeman fær frá áhorfendum sínum er sú sama og hvernig
konum var stillt upp í nektarmyndum af hefðbundnum málverkum. Áhorfandinn lítur
ekki á Schneeman sem einstakling, heldur verður hún að mynd sem er að bjóða upp á
kynferðislegar hvatir og kynlíf. En í gjörningnum er hún að túlka persónulegar
hugsanir og líkamlegt frelsi. Þrátt fyrir að hún sé að skapa út frá eigin forsendum þá er
samt litið á hana sem mynd eða hlut í gjörningum hennar.

Sviðsetningar úr hefðbundnum nektarmálverkum má sjá í nútíma kvikmyndum. Í
greininni „Visual pleasure and Narrative Cinema“ eftir Laura Mulvey fjallar hún um
15

Lucy R. Lippard, „The pains and pleasures of rebirth“, bls. 103.
Sjá mynd 4 í viðauka.
17
Lucy R. Lippard, „The pains and pleasures of rebirth“, bls. 103. „I didn‘t stand naked in front of 300
people because I wanted to be fucked, but because my sex and work were harmoniously experienced,
(so I could have the audacity or courage, to show the body as a source of varying emotive power)“,
(þýð. höf.).
18
John Berger og Michael Dibb leikstj., Ways of seeing, heimildamyndaflokkur, 2.þáttur, „Nude or
Naked?“, BBC Worldwide, London, 2001. „Her nakedness is not an expression of her own feelings. It
is only a sign of her submission to his demands.“ (þýð. höf.).
19
John Berger og Michael Dibb leikstj., Ways of seeing, „Nude or Naked?“.
16
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hvernig konur eru sviðsettar í bíómyndum sem eiga að höfða til gagnkynhneigðra
karlmanna.

Kvikmyndin fullnægir þeirri frumstæðu löngun eftir ánægjulegu áhorfi, en hún gengur
einnig lengra og vekur upp gægjuhneigð (scopopholiu) af kynferðislegum toga. 20

Scopophilia þýðir að öðlast kynferðislega nautn við að horfa á tiltekinn hlut.21 Með
scopophiliu eru konur notaðar sem hlutir til þess að áhorfandinn finni fyrir
kynferðslegri nautn og örvun. Upplifun og hrifning sem á að höfða til áhorfandans er
byggð upp í þeim tilgangi að hann finni ekki fyrir egói sínu en á sama tíma er verið að
byggja upp egóið með því að mæta þrám hans.22 Samkvæmt hugmyndafræðilegum og
líkamlegum stöðlum er ekki hægt að nota gagnkynhneigðan karlmann sem hlut. Í stað
þess er karlmaðurinn í kvikmyndum hin virka sögupersóna sem stjórnar öllu í
umhverfi sínu og lætur hlutina gerast. En á meðan er kvenmaðurinn passívur hlutur til
þess að horfa á.23 Hér skapast ójafnvægi á milli kynjanna sem smitast yfir til
áhorfandans og heldur áfram að myndast sem fyrirfram ákveðnar hugmyndir um
kynin í samfélaginu.
Eftir lestur greinarinnar orti ég ljóðið Brjóstin eru stærri en augun mín (2013) 24 og
túlka eigin upplifun á því hvernig konum í kvikmyndum er stillt upp í óþægilegri og
ónáttúrulegri stöðu þar sem þær njóta sín ekki. Uppstilling konunnar minnir á hlut,
eins og vasa, og þar af leiðandi er hún strax hlutgerð. Líkami hennar er áberandi í
ramma myndarinnar sem veldur því að líkami og kynferði vegur meira en persóna
konunnar. Eini tilgangur konunnar er að vera kynferðislega aðlaðandi og örvandi.
Hugur og tilfinningar konunnar verða að minnihluta. Það er engin tilfinning um
sjálfstæða hugsun eða hvatir. Það er einungis karlmaðurinn sem ber þá eiginleika.

20

Laura Mulvey, „Visual pleasure and Narrative Cinema“, Visual and other pleasures, Palgrave, New
York, 1989, bls. 17 (14-26). „The cinema satifies a primordial wish for pleasurable looking, but it also
goes further, developing scopophilia in its narcissistic aspect.“ (þýð. höf.).
21
Laura Mulvey, „Visual pleasure and Narrative Cinema“, bls. 16.
22
Laura Mulvey, „Visual pleasure and Narrative Cinema“, bls. 16-19.
23
Laura Mulvey, Visual pleasure and Narrative Cinema, bls. 19-20.
24
Sjá ljóð 5 í viðauka.
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III.

Ímynd kvenna og líkami þeirra
Bodies that matter. Bein þýðing á titlinum væri Líkamar sem skipta máli, en Butler er
líka að leika sér með merkingu orðsins „matter“ eða „efni“. Í bókinni skoðar hún hvaða
líkamar eru mikilvægir í ráðandi orðræðu en líka hvernig og hvaða líkamar eru úr efni
eða efnisgerðir; s.s. efnilegir líkamar (sem skipta máli) og líkamar úr efni (efnislegir):
Efni(s)legir líkamar. Þeir líkamar sem efnisgera eða eru holdtaka norms fyrirskipaðrar
gagnkynhneigðar eru þeir líkamar sem skipta máli.25

Í grein sinni „Ósegjanleg ást : hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“
fjallar Geir Svansson um afstöðu Judith Butler til félagslegrar mótunarhyggju. Hann
nefnir að það dynji á okkur upplýsingar úr auglýsingum, fjölmiðlum, bíómyndum og
okkar nánasta hversdags umhverfi. Í streymi upplýsinganna skapast félagsleg
mótunarhyggja sem skilgreinir verðleika okkar sem kyn í daglegu lífi. Konur í
vestrænni menningu verða fyrir stöðugu áreiti og taka meðvitað og ómeðvitað þátt í
þeirri mótunarhyggju. Geir nefnir að Butler útskýri þátttökuna sem kyngervisgjörning
þar sem kyngervi tekur á sig form. Kyngervisgjörningur ítrekar staðfestingu á því
hvaða staðlar gera okkur að verðugu kyni.26
Í skilaboðum til kvenna í ofantöldum fjölmiðlum eru líkami og ímynd
óaðskiljanleg. Líkami kvenna er skilgreindur út frá útlitshyggju þar sem hvert
smáatriði líkamans á að mótast eftir fegurð: Hárvöxtur, augabrúnir, neglur, skapahár,
læri, magi, fitan í líkamanum, húðin sjálf og áfram má telja. Við þetta skapast sú
hugmynd að konur verða stöðugt meðvitaðar um líkama sinn og útlit hans. Hugurinn
fer að móta sig eftir líkamsformi sem er ekki til í raunveruleikanum og þar af leiðandi
fara konur að brjóta sig niður vegna þess að þær geta ekki uppfyllt þessar kröfur . Það
er eltingaleikurinn við að umbreytast í „hina fullkomnu konu“ eða „hinn fullkomna
líkama“. Eltingaleikur minn við þessa staðalímynd hefur átt sér stað síðan á
kynþroska. Ég hef sem dæmi átt í hugarbaráttu við hárvöxt minn. Vegna auglýsinga
hefur það orðið normið að konur séu hárlausar um allan líkamann þrátt fyrir að hárið
sé frá náttúrunnar hendi.

Á ég samt ekki bara að vera þæg? Raka mig undir höndunum og á fótunum? Lyfta
höndunum og sýna hárlausu handarkrikana? Þá væri fólk ánægt. Samt ekki allir. Við
25

Geir Svansson, „Ósegjanleg ást : hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“, Skírnir, 172,
haust, 1998, bls. 485 (476-527).
26
Geir Svansson, „Ósegjanleg ást“, bls. 485-486.
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erum ekki öll þannig. Í köldu landi ætti það að vera stoltarmerki að vera loðin. Ekki lifir
hárlaust fólk af í kuldanum. Ég er nú orðin eins og unglingsstrákur á fótunum og tánum.
Ég er orðin eins og bróðir minn og pabbi. Ég er samt kvenkyns. Bakið á mér er allavega
ekki loðið. En já að vera þæg? Ég nenni því ekki. Það er svo ótrúlega leiðinlegt. Fólk
hlýtur nú alveg að fatta það. Ég get ekki verið hárlausa prinsessan fyrir ykkur. 27

Um 1970, við upphaf gjörningalistarinnar, fundu konur miðil sem var án hefðbundins
forms og ekki stjórnað af klásúlum feðraveldis og auglýsingamenningar. Þar gátu þær
brotist úr kyngervisgjörningnum28 og skapað eigin sýn á sjálfar sig og samfélagið sem
þær búa í.29 Hannah Wilke var ein helsta listakonan sem fjallaði um ímynd kvenna og
fegurðar í verkum sínum. Hún varð þekkt fyrir ljósmyndaverkið S.O.S. Starification
(1974) 30 þar sem hún hefur kyngervisgjörning að viðfangsefni. Í verkinu sat hún fyrir
annaðhvort nakin eða léttklædd og sýndi fegurð sína eins og tískumódel. Um allan
líkamann setti hún tyggjótuggur sem litu út eins og líkamssár eða kvensköp.
Tyggjótuggurnar áttu að tákna ánægjuna og sársaukann sem fylgir því að móta
líkamann eftir fegurðarstöðlum.31
Í gjörningnum Baba Yaga í mótsögn (2013) tek ég saman dæmi um
kyngervisgjörninga sem ég hef tekið eftir í samfélaginu. Í bókinni Women who Run
with the Wolves, sem ég tel vera gott meðal gegn kyngervisgjörningum, hef ég kynnt
mér sögur af gyðjum og sögupersónum sem ætlað er að efla skynjun og meðvitund
um hið kvenlega afl á uppbyggilegan hátt.
Gjörningurinn er byggður á einni af sögunum í bókinni og ber hún titilinn
Wassilissa.32 Sagan er um unga stelpu sem þarf að ganga í gegnum nokkur þroskastig
til þess að öðlast getu til að hlusta á eigið innsæi. Á leið sinni hittir Wassilissa hina
ógnvænlegu Baba Yaga sem leiðir hana í gegnum ýmis verkefni svo að hún geti
þroskað innsæi sitt. Í gjörningnum vinn ég með þessar tvær persónur og bý til minn
eigin söguþráð.

27

Heiðrún Gréta Viktorsdóttir, úr dagbók haustið 2014.
Skilgreining Geirs Svanssonar á orðinu kyngervisgjörningur: gjörningur sem er ítrekun á normum
eða normaklösum í hinu gagnkynhneigða kerfi. Ítrekunin er ætlað að staðfesta kyngervi og sjálfsmynd.
Dæmi höfundar af kyngervisgjörningi: Að kona raki á sér fæturna er kyngervisgjörningur Ég er ekki
„venjuleg“ gagnkynhneigð kona nema ég sé með hárlausa fætur.
29
Norma Broude og Mary D. Garrard, The power of feminist art, bls. 158-160.
30
Sjá mynd 6 í viðauka.
31
Norma Broude og Mary D. Garrard, The power of feminist art, bls. 192.
32
Clarissa Pinkola Estés, Women who run with the wolves : Myths and stories of the wild woman
archetype, Ballantine Books, New York, 1997, bls. 76-82.
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Baba Yaga í mótsögn

Í upphafi gjörnings gengur Baba Yaga að Wassilissu og skoðar hana eins og móðir frá
hvirfli til ilja, biður hana að klæða sig úr fötunum, fara í náttslopp og setja handklæði
utan um höfuðið. Að því búnu tekur Baba Yaga í hönd ungu stelpunar og skipar henni
að leggjast á dýnu. Þegar unga stelpan er lögst , hefst Baba Yaga handa við að smyrja
líkama hennar með líkamskremi (e. body lotion). Á dýnunni eru áfastar perlur og
Baba Yaga kreistir líkamskremið yfir þær til þess að efla frjósemi. Í lok athafnarinnar
tekur Baba Yaga kekkjótt krem (sem táknar sæði) og frussar því yfir ungu stelpuna.33
Baba Yaga er sterk erkitýpa sem ræður yfir lífskrafti og eyðileggingu.34 Hún tekur
ungu stúlkuna undir sinn væng og ákveður að leiða hana í gegnum athöfn þar sem
líkami og ímynd hennar eru skoðuð. Hún fer eftir aðferðum slúðurblaða og skoðar
líkama Wasilissu ýtarlega frá hvirfli til ilja. Líkamssmyrslið sem Baba Yaga smyr á
stúlkuna er til þess að fegra og mýkja líkamann. Perlurnar á dýnunni eru tákn hinnar
fornu frjósemisgyðju og kekkjótta sæðið sem frussast yfir hana táknar birtingarmynd
kvenna í klámmyndum. Unga stelpan, Wassilissa, er hin óreynda persóna sem upplifir
í umhverfi sínu þá áhrifavalda sem móta kyn hennar. Ástæða þess að gjörningurinn
heitir Baba Yaga í mótsögn er sá að ég vil spyrja hvort athafnir Baba Yaga varðandi
stúlkuna séu uppbyggjandi eða niðurbrjótandi. Eru þeir kyngervisgjörningar, þar sem
konur meðhöndla líkama sinn og ímynd í dag, arfleið og fyrirmynd framtíðarinnar?
Ég gerði gjörninginn fyrst að viðstöddum áhorfendum. Niðurstaða áhorfendanna var
sú að þeir fundu fyrir nánu og góðu sambandi milli Baba Yaga og Wassilissu en á
sama tíma skynjuðu þeir ofbeldi og niðurlægingu.

Síðan ég var ung stelpa hefur mér alltaf fundist vanta uppbyggjandi
kvenfyrirmyndir í menningu okkar. Það eru náttúrulega til konur sem eru góðar og
uppbyggjandi fyrirmyndir, en eru ekki áberandi í daglegu tali. Það eru myndir
auglýsingamenningarinnar sem vega meira. Konur sem eru birtar í þeirri menningu á
ég erfitt með að tengja mig við. Mér finnst þær ekki samsvara náttúrulegum
eiginleikum manneskjunnar. Líkamar þeirra eru fótósjoppaðir og afmyndaðir í form
sem við erum ekki náttúrulega fæddar í. Ég ólst upp við það að brjóta sjálfsmyndina
33
34

Sjá mynd 7 í viðauka.
Clarissa Pinkola Estés, Women who run with the wolves, bls. 96.
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mína niður vegna þessara birtingamynda. Ég trúði því að ég félli ekki undir kröfur
„normsins“ og ekki verðug vegna líkama míns.

IV.

Fyrirmyndin

Í meðvitundarhópum listakvenna seinni feministasveiflunnar, hófu þær að rannsaka
hið andlega; dulspeki og gyðjutrú. Þessi málefni höfðuðu til þeirra vegna þess að þar
voru vísbendingar um tilvist fornrar menningar sem var ekki stjórnað af kristnu
feðraveldi. Mögulegt var að sjá þær vísbendingar í formi stytta af gyðjum, prestynjum
og mannvirkja frá forsögulegum tímum. Listfræðingurinn Jennie Klein endurskoðar
og ræðir í grein sinni „Goddess: Feminist art and spirituality in the 1970s“ um
feminíska list sem tengist gyðjutrú til að skilja hvað það þýddi fyrir listakonur á þeim
tíma. Skortur var á uppbyggjandi kvenfyrirmyndum og markmið þeirra var að finna
arfleifð kvenna, þar sem næstum ekkert af sögu þeirra er skráð eða var grafið djúpt í
mannkynsögunni.35
Af öllum viðfangsefnum í feminískri list útskýrir Klein gyðjutrúna og hið
andlega sem „hvíta fílinn“ í herberginu sem ekki er rætt um. Listakonurnar sem
leituðu til gyðjutrúar voru gagnrýndar fyrir frumstæða list og fortíðarþrá. 36
En Klein telur að tilraunir listakvennanna hafi verið misskildar. Fortíðarþrá
þeirra var ekki til þess gerð að fara aftur til forsögulegra tíma, heldur frekar til þess að
nýta sér þekkingu úr fortíðinni til að umbreyta og betrumbæta samfélagið í nútíðinni.
Það voru pólitískir tónar í verkum þeirra, þar sem þær rísa gegn og brjótast undan
takmörkunum af völdum kynjamisréttis.37 Sem dæmi má nefna listakonuna Mary
Beth Edelson sem taldi gyðjuna vera myndlíkingu fyrir róttækar breytingar í
samfélaginu.38
Listakonurnar fóru sínar eigin leiðir til að efla samband sitt við gyðjuna og rísa
gegn kynjamisrétti. En þær áttu það sameiginlegt að líkaminn var ávallt til staðar sem
miðill. Kúbverska listakonan Ana Mendietta gerði gjörninga (1973-1980) þar sem hún

35

Jennie Klein, „Goddess: Feminist Art and Spirituality in the 1970s“, Feminist Studies, Vol. 35, No.
3, The Politics of Embodiment, haust, 2009, bls. 580.
36
Jennie Klein, „Goddess: Feminist Art and Spirituality in the 1970s“, bls. 579-580.
37
Jennie Klein, „Goddess: Feminist Art and Spirituality in the 1970s“, bls. 593-594.
38
Jennie Klein, „Goddess: Feminist Art and Spirituality in the 1970s“, bls. 577.
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leitaði aftur til móður náttúru. Í gjörningunum notaði hún líkama sinn til þess að skapa
líkamsform í ýmsum myndum.39
Listakonan Betsy Damon gerði sig að holdgervingi gyðjunnar Díönu af
Ephesus í gjörningum The 7000 year old woman (1977). Hún framdi gjörninginn fyrir
framan almenning á Wall Street í New York. Líkami hennar var þakinn hveitipokum
sem tákn líkama og brjósta gyðjunnar. Hún tæmdi pokana, sem voru fylltir af sandi,
og bjó til spíralform á götuna. Það gerði hún til þess að endurheimta sögu gyðjunnar
sem var eytt af kristna feðraveldinu.40 Tekin var mynd41 af henni sem holdgervingi
gyðjunnar og minnir hún afar mikið á gyðjustytturnar frá forsögulegum tímum.42

Það sem er mikilvægt að sjá í verkum kvenna frá þessum tíma er að þær finna arfleifð
kvenna og uppbyggjandi fyrirmynd. Það skiptir máli að leita aftur til þess tíma þar
sem líkami og ímynd kvenna voru ósnert af auglýsingamenningu. Ég tel að það hafi
verið mikilvægt fyrir þær að endurheimta líkamann með því að skapa nýjar
hugmyndir um kvenímyndina. Í gjörningum listakvennanna var líkaminn sýndur eins
og hann er frá náttúrunnar hendi eða settur í búning gyðjunnar.

Eins og listakonurnar sem rætt er um hér að ofan, leitast ég við að skapa návist
gyðjunnar í listaverkinu Hurð konunnar(2013). 43

Hurð konunnar

Í listaverkum hef ég leitað aftur til frumorkunnar og náttúrunnar með því að skapa
listaverk úr fundnum hlutum í umhverfi mínu. Ég finn nánari tengingu við hluti sem
eru veðraðir af tíma, sögu og náttúru. Hurðina sem notuð er í verk mitt Hurð
konunnar, fann ég þar sem smiðir voru að gera upp hús. Þeir voru búnir að rífa allt úr
húsinu og hurðin lá við stafla af brotum úr innréttingu. Mér fannst hurðin kalla til mín
og ég spurði mennina hvort ég mætti hirða hana. Þeir sögðu að ég mætti það og bar ég
hurðina að vinnusvæði mínu, þangað voru um það bil 250 metrar. Það var afar
líkamleg athöfn sem reyndi á mig og það var gott vegna þess að mér fannst athöfnin
39
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41
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gefa mér sterka og nána líkamlega nærveru við hurðina. Ég vissi ekki hvað ég ætlaði
að gera við hurðina fyrr en það spratt mynd úr undirmeðvitund minni. Myndin var af
fornri gyðju.

Listakonur miðluðu ekki einungis líkamlegri tilvist í gjörningum, heldur gerðu einnig
skúlptúra sem voru líkamlegar eftirmyndir gyðjunnar. Þar á meðal má nefna
listakonuna og heilarann Nancy Azara. Azara vinnur einnig með hluti sem hún finnur
í umhverfi sínu, einkum tré, og sker út skúlptúra sem eiga að tákna sögu og rödd
kvenna.44 Með nánu sambandi við líkama sinn og skynjun tálgar hún viðinn í
listaverk.45 Viðurinn verður birtingarmynd mannsandans og náins sambands hans við
náttúruleg efni.46 Til þess að skýra sköpunarferli verka sinna betur, vitnar hún í
spakmæli sem langafi hennar fer eftir: „Sjáðu heiminn með annað augað opið og hitt
augað lokað.“47

Nána samband Azara við líkama sinn og spakmæli langafa hennar finnst mér útskýra
hvernig ég notaði skynjun og eðli til að mála hurðina.
Eftir formi gyðjunnar, sem spratt frá undirmeðvitundinni, sagaði ég í hurðina
með stingsög. Ég tók tíma í ferlinu til þess að hlusta á það sem kom frá mínu innra
sviði. Með lokaða auganu leit ég inn á við og hlustaði á hvað væri best að gera til að
fá tilfinningu fyrir andlegri tilvist gyðjunnar. Það komu myndir frá undirmeðvitund
minni, og með opna auganu birti ég myndir tilvistarinnar í formum og litum. Ég tel að
með því að hlusta á líkama sinn myndist andleg nánd við skynjun og undirmeðvitund
sem nýtist við sköpun listaverksins.
Í verkinu eru tákn sem vísa í samtal milli vitundar og undirvitundar. Á
framhlið hurðarinnar eru form og litir sem í heild sinni tákna hið líkamlega og andlega
í líkama konunnar. Bakhliðin er öll dökkblá og táknar hina djúpu undirmeðvitund í sál
okkar. Gyðjan verður að tákni hins mannlega; líkama og sálar.
Í Hurð konunnar reyni ég eftir bestu getu að skapa líkamlega eftirmynd af
gyðjunni út frá eigin skynjun. Mér finnst sköpun mín af mynd gyðjunnar hjálpa mér
að finna fyrir návist hennar og krafti. Hún snertir við mér sem sterkt tákn og mikilvæg
44

Katie Cercone, „The Healing Art of Nancy Azara“, Woman's Art Journal, Vol. 31, No. 1, vor og
sumar, 2010, Old City publishing, bls. 35.
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fyrirmynd. Í stað eltingaleiks við staðalímynd konunnar sem er mótuð af
auglýsingamenningu, skapa ég fyrirmynd sem ég get tengt mig við á uppbyggilegan
hátt.

Ég er ósammála þeim sem gagnrýndu listakonurnar fyrir að vera með fortíðarþrá og
vilja snúa aftur til fornra tíma. Eins og Klein nefnir í grein sinni, þá tel ég þær hafa
verið að nýta sér þekkingu úr fortíðinni til að betrumbæta nútíðina. Í Hurð konunnar
leita ég eftir návist sem ég á erfitt með að skynja í nútímamenningu. Ég hef fundið
fyrir þeirri návist í bókinni Women who Run with the Wolves þar sem Clarissa Pinkola
Estés fjallar um hið villta eðli kvenna:

Þegar konur heyra þessi orð er hrært við gamalli minningu og hún vakin aftur til lífsins.
Minningin er alger, tvímælalaus og órjúfanleg tengsl okkar við hið villta kveneðli, tengsl
sem hafa orðið að vofu vegna vanrækslu, grafin undir tamningu, útlæg af menningu eða
enginn skilur lengur. 48

Pinkola Estés kallar það „Villtu konuna“. Hún hvetur konur til þess að hlusta á eðli
sitt og lifa til fullnustu. Hún heldur utan um kraft lífs og dauða en brýtur ekki niður
sjálfsmyndir kvenna.49 Ég tel að Villtu konuna megi finna í krafti gyðjunnar og að
listakonurnar frá annarri feministabylgjunni hafi líka reynt að finna þann kraft.

V. Sjálfsmyndin
„Það er í höndum listamannsins, þegar hann áttar sig á útbreiðslu mynda í menningu okkar, að rækta
nýja vistfræði fyrir sjónina, vinna hægt og af gjörhygli, í stað þess að taka þátt í sundlandi
offramleiðslu mynda.“50

48

Clarissa Pinkola Estés, Women who run with the wolves, bls. 5. „When women hear those words, an
old memory is stirred and brought back to life. The memory is of our absolute, undeniable, and
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Þessi ummæli ritstjórans Massimiliano Gioni koma fyrir í formála að sýningarskrá
fimmtugasta og fimmta Feneyjatvíæringsins árið 2013. Í kjarna sýningarinnar er
hugað að því hvernig myndir hafa verið skipulagðar til að móta reynslu okkar af
heiminum. Hann vekur athygli á því að í samfélaginu í dag erum við ekki upptekin af
eigin myndum sem spretta frá innra sviði mannsins, heldur myndum sem er stöðugt
ýtt að okkur. Við erum elt af tilbúnum myndum, sem eru hannaðar í þeim tilgangi að
segja okkur hvað á að kaupa og á hvað ber að trúa. Það er ofbeldi sem herjar á
ímyndunarafl hugans.
Í stað þess að einblína á utanaðkomandi myndir var litið til innri sviða
mannsins. Það voru sýndar fjölbreytilegar birtingarmyndir frá listamönnum og
fræðimönnum sem fjalla um hið ósnertanlega og andlega, sálfræði, sjálfsþekkingu,
mystík, drauma,fantasíur o.fl. Listaverkin voru til þess að sýna það ástand sem við
eigum öll sameiginlegt:að við erum öll miðlar, sem taka við myndum til túlkunar. Og
að stundum erum við heltekin af myndum.51

Umfjöllun Gioni um efni sýningarinnar finnst mér lýsa vel þeirri þróun sem hefur átt
sér stað í sköpunarferli mínu. Í fyrri verkum mínum, Adam og Eva, og Baba Yaga í
mótsögn, má sjá að áhrifavaldar og innblástur er frá utanaðkomandi myndum. Verkin
eru til þess að hugleiða það sem hefur áhrif á okkur frá hinu utanaðkomandi umhverfi.
Í Hurð konunnar hins vegar fær skynjun, undirmeðvitund og hið andlega að ráða
ferðinni. Út frá þeirri aðferð hefur opnast hlið að þar sem ég skoða og skynja innra
svið manneskjunnar.

Mér finnst ég hafa verið alin upp af myndum, og sem kona, hefur það leitt mig að því
að vera meðvituð og hugsa ómeðvitað út frá því hvernig aðrir sjá mig sem mynd. Ég
tel John Berger útskýra þessa upplifun best í heimildarþætti sínum Ways of Seeing:

Konan verður sífellt að fylgjast með sér. Frá bernsku hefur henni verið kennt og hún
sannfærð um að skoða stöðugt sjálfa sig. Hún íhugar þann hluta af henni sem horft er á
og þann hluta í henni sem skoðar. Það eru tvær heildir sem skapast í meðvitund hennar,
en það eru tveir aðskildir þættir af sjálfsvitund hennar sem konu. 52
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Það mætti segja að ég sé orðin altekin af meðvitund. En hvers konar meðvitund vil ég
tileinka mér? Meðvitund sem er sprottin af mér sjálfri eða utanaðkomandi myndum? Í
stað þess að einblína á utanaðkomandi myndir þá hef ég farið nær því að túlka það
sem ég skynja með líkama mínum.

Það sem er undir skinninu

Expressjónistinn Lena Cronqvist er ein þeirra listakvenna sem vinna með sjálfsímynd
konunnar í málverkum sínum. Þungamiðja málverka Cronqvist er sjálfsmynd hennar
og hvernig hún upplifir sig í umhverfi sínu.53 Spegillinn er tákn hins hverfula, en
einnig innsæis og sjálfsþekkingar, og var hjálpartæki og myndefni í málverkum
Lenu:54
Vinur minn hafði tekið mynd af mér þar sem ég er að rannsaka málverkin mín í spegli.
Þar tók ég eftir stellingu sem hafði mikil áhrif á mig: ég þrýsti speglinum að mér eins og
ungabarni. Þá fór ég að rissa upp og mála fyrst sjálfa mig þar sem ég halla mér upp að
speglinum.55

Ég hef ekki notað veraldlegan spegil í verkum mínum sem hjálpartæki. En þegar ég
loka augunum, verður meðvitund mín að speglinum.

Teikningar
„Það er svona að vera þunnskinna. Ég er með þunna húð og roðna auðveldlega. Ég skammast mín og
finn þessa bleiku kúlu í maganum.“56

Síðan ég hóf að stunda yoga fyrir fjórum árum hafa breytingar átt sér stað. Það hefur
eflt skynjun og líkamsvitund mína. Ég finn betur fyrir einstökum líkamshlutum
mínum sem einingum og heild. En sú skynjun og meðvitund hefur ekki einungis verið
líkamleg, heldur finn ég einnig fyrir andlegu orku líkamans. Þegar ég teikna þá fer
continually. And so she comes to consider the surveyed and the surveyor within her as the two
constituent yet always distinct elements of her identity as a woman.“ (þýð. höf.).
53
Nína Weibull, Maj-brit Wadell, Göran Tunström, Lena Cronqvist, Aðalsteinn Davíðsson þýddi,
Norræna Húsið, 18.júní – 10.júlí, 1988, bls. 5-6.
54
Nína Weibull, Maj-brit Wadell, Göran Tunström, Lena Cronqvist, bls. 10-12.
55
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skynjun af stað, sem ég tel að fari í gegnum undirmeðvitundina. Ég finn fyrir húðinni
á lærunum og hvernig þau eru í laginu, en á annan hátt en ég geri í daglegu lífi.
Skynjunin verður mun nákvæmari og smámunasamari.
Teikningarnar sem ég hef unnið undanfarið út frá þessari skynjun eru
fígúratífar myndir af konum með áherslu á líkama þeirra í formum og litum. Í
teikningunum er litatúlkun ráðandi. Ég ákveð litina út frá líðan og orku sem ég skynja
í líkama mínum. Hugurinn á einnig þátt í ferlinu. Þegar skynjunarferlið fer af stað þá
fer ég í leiðslu þar sem myndir í formi lita birtast í huga mínum.
Í þessu sambandi hef ég skoðað og velt fyrir mér hugleiðingum Goethe um liti
þar sem hann telur þá hafa áhrif á tilfinningar og huga fólks. Hann skiptir litum í tvo
flokka, virka og óvirka liti. Virku litirnir, gulur og appelsínugulur, gefa frá sér
tilfinningu fyrir gleði, jákvæðni og orku.57 Í teiknimálverkinu Í Gönguferð (2014) 58
má sjá konu sem ég hef málað með virkum litum um líkamann. En með skynjun
minni túlka ég ekki litina sem jákvæðni eða gleði. Á brjóstunum má sjá ljósan
hörundslit og appelsínugula fleti sem ég skynja í líkama mínum á þeirri stundu sem ég
mála verkið. Það eru orkufletir sem stafa af tilfinningu fyrir berskjöldun og vægri
skömm. Í andliti fígúrunnar má einnig sjá rauða og bleika depla sem sýna virkni
tilfinninga og orku í andlitinu sem ég fann á þeirri stundu sem ég vann að verkinu.
Orkan sprettur af tilfinningum tengdum skömm, hræðslu og viðbragðstöðu. Goethe
flokkar rauða litinn meðal óvirku litina en hann nefnir að liturinn geti haft bæði virka
og óvirka eiginleika. Í málverkinu nota ég rauðan lit til þess að túlka virka eiginleika
þess.
Tilfinning mín fyrir litum ræðst einnig af því hvernig ég skynja andlega og
líkamlega tilvist. Líkt og Goethe fjallar Kandinsky um eðli lita í bók sinni Concerning
the Spiritual in Art og að þeir hafi líkamleg og sálfræðileg áhrif á fólk.59 Hann gerir
ýtarlegri úttekt á því hvaða litir færast nær hinu andlega og veraldlega.60 Eðli litanna
fer eftir því hvort liturinn er kaldur, heitur, ljós eða dökkur. Sem dæmi má nefna
hvernig Kandinsky fjallar um eðli hvíta litarins. Hvítur er oft skilgreindur sem litleysa
og er tákn fyrir heim þar sem allir efnislegir eiginleikar hafa horfið. Hann gefur okkur
tilfinningu fyrir því að til sé heimur sem er fjarlægur okkur og hefur æðri mörk en
57
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veraldlegi heimurinn.61 Í teikningum mínum blanda ég liti við hvítan og það hef ég
gert til að kæla litina niður og efla andlega eiginleika þeirra. Síðan eru litir sem
innihalda minna af hvítum og þá túlka ég sem sterkari líkamlega tilvist. Sem dæmi má
nefna teiknimálverkið Í gönguferð þar sem útlínur læranna á fígúrunni eru í sterkum
rauðbleikum lit sem gefur til kynna að ég hafi sterkari líkamlega skynjun fyrir
lærunum á mér. Hins vegar hef ég veikari skynjun fyrir neðri hluta fótanna og lita þá í
ljósum hörundslit til að túlka orku sem er fjarlægari mér.

Meðal listamannana sem sýndu á alþjóðlega Feneyjatvíæringnum árið 2013 var
kínverska listakonan Guo Fengyi. Þegar Fengyi var þrjátíu og níu ára veiktist hún og
þurfti að hætta á vinnumarkaði. Í veikindunum þjáðist hún og til þess að lina
þjáningarnar fór hún að æfa qigong. Eins og í yoga, þá er qigong iðkað með það að
markmiði að virkja og endurnýja lífsorku líkamans.62 Í kundalini yoga kallast sú
lífsorka prana63, en í qigong kallast hún qi orkan.64 Guo áætlaði aldrei að vinna sem
listakona og í byrjun ferils síns vann hún að teikningum einungis til að skrá niður
reynslu og niðurstöður af qigong-hugleiðslu.65
Um 1990 byrjaði Guo að gera röð af stórum teikningum sem fela í sér
rannsókn á innri líffærum líkamans.66 Í teikningum hennar af líffærunum67 má sjá
hvernig hún hefur náð góðum tökum á að koma á framfæri hinu ósýnilega í mynd.
Teikningarnar eru kröftugar, með sterkum endurteknum línum, sem lýsa vel orkuflæði
sem fer um líkamann.
Ég hef velt fyrir mér litavali Guo í teikningum hennar. Það sem ég myndi telja
vera helsta muninn á litavali í mínum teikningum og Guo, er uppspretta myndanna. Í
teikningum mínum ráðast litirnir af persónulegri skynjun sem ég finn í eigin líkama.
Hins vegar teiknaði Guo ekki eftir persónulegu innra lífi. Ég tel að hún hafi valið
litina í teikningum sínum eftir virkni þeirrar orku sem hún skynjaði og sá í
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niðurstöðum af qigong-hugleiðslunni. Ég álít teikningar Guo vera gerðar sem
skýringarmyndir til að koma hinu ósýnilega til áhorfandans á skýran hátt.

Iðkun mín í yoga hefur hjálpað mér að túlka orku sem ég sé ekki en skynja í sjálfri
mér. Skynjun mín á orkusviði líkamans birtist í ýmsum formum. Yogi Bahjan, gúru í
kundalini yoga, telur áttundu orkustöðina vera áru líkamans.68 Áran69 er egglaga
orkusvið sem umlykur líkamann og getur teygt sig u.þ.b. einn til þrjá metra út frá
líkamanum .70 Samkvæmt Yogi Bahjan er áran sameinuð af áhrifum orkustöðvanna,71
en hún er einnig talin útkoma eða birtingarmynd tilfinninga og ástands hvers
einstaklings.72 Ég hef teiknað fígúrur sem hafa bogadregna línu á höfðinu eða fyrir
ofan höfuðið.73 Ég teikna bogadregnu línurnar aftur og aftur og þær leita alltaf ofar og
ofar frá höfðinu eins og tilfinning sem fer út frá orkusviði líkamans. Ég tel að það sem
ég skynja sé ekki hluti af árunni heldur hluti af orkusviði höfuðs. En orkan sem kemur
frá höfðinu vísar til þess að orkan leiti út á við og yfir í áruna. Stundum finn ég fyrir
svörtum sveip utan um höfðuðið á mér og og þá teikna ég bogadregnu línurnar
svartar. Svartar línur eru túlkun á þunga, þreytu og óvirkri orku. Það fer eftir því
hvernig ég skynja líðan um höfuðið á mér hverju sinni. Stundum eru bogadregnu
línurnar í gulum lit, sem táknar almennt léttleika og virka orku, enda nota ég gula
litinn þegar það birtir yfir höfðinu á mér.
Áran er utan um líkamann en restin af orkustöðvunum hafa fastan stað í
líkamanum.74 Hver og ein orkustöð gefur frá sér vissa orku og tilgang.75 Ég vinn með
liti orkustöðvanna sem tákn í teikningum mínum. Í teikningunni Kona (2014)76, nota
ég rauðan lit rótarstöðvarinnar á iljar fígúrunnar sem táknmynd vonar um sterkari
jarðtengingu. Rótarstöðin tengist hinu jarðneska og í henni felst rótfesta. Ef hún er
virk þá öðlast manneskjan tilfinningu fyrir öryggi, stöðugleika og sjálfbærni.77 Í
teikningunni hef ég einnig teiknað tilvist hvatastöðvarinnar sem táknmynd. Sú
orkustöð er appelsínugul og er staðsett 4-6 cm fyrir neðan nafla. Hvatastöðin er talin
68
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hafa áhrif á kynfæri og kynorku og ég vildi gera orkustöðina að táknmynd fyrir
kynferði fígúrunnar.78

Það má sjá sem niðurstöðu í listaverkum að iðkun yoga og qigong hefur áhrif á
meðvitund og skynjun mannsins. Hún opnar næmni fyrir orkusviði líkamans. Það má
segja að það verði til brú á milli hins veraldlega og andlega.

Í teikningunum er einblínt á skynjun líkamans en þau túlka einnig tilfinningatengsl
við hinn ytri heim og utanaðkomandi myndir. Eins og í málverkum Lenu Cronqvist
verður þungamiðja teikninganna ég sjálf. Ég túlka hvernig mér líður sem manneskju
og kyni. Það má sjá sem dæmi á teiknimálverkinu Í gönguferð. Fígúran virðist ringluð
og líður óþægilega, önnur höndin snertir höfuðið til að tákna óljósa hugsun. Fígúran
er mjög ringluð og veit ekki hverju hún á að fylgja.
Í seinasta verkinu sem ég ræði í þessari ritgerð er gjörningurinn Rótarstöðin (2013).79
Í þeim gjörningi kveð ég tilfinningar um áhrif utanaðkomandi mynda og skapa eigin
mynd af því að vera kona.

Rótarstöðin

Hugmyndin að verkinu þróaðist í undirmeðvitund minni í tvö ár sem gaf mér tíma til
að styrkja hana sem listaverk. Rótarstöðin samanstendur af gjörningi þar sem ég ligg
undir klæði. Ég valdi klæðið vegna bleika litarins og vegna þess að hann minnir á
hold. Mér fannst liturinn skapa líkamlega nánd milli mín og klæðisins. Það hjálpaði
mér að finna fyrir næmi og vinna með skynjun minni. Í klæðið saumaði ég sumar
orkustöðvar líkamans en notaði ekki hefðbundna liti orkustöðvanna. Eins og
Kandinsky fjallar um liti, fannst mér mikilvægara að velja liti sem byggja upp andlega
tilvist. Ég tel að verkið hefði ekki verið eins sterkt hefði ég fylgt hinum hefðbundnu
litum orkustöðvanna, til dæmis er hinn hefðbundni litur hjartastöðvarinnar grænn eða
bleikur. Rökhugsun hefði þá átt yfirhöndina og truflað flæði skynjunarinnar og
markmiði verksins hefði ekki verið náð.
Á meðan á gjörningnum stóð, lyfti ég grindarbotninum stöðugt eða gerði
78
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yogastöðuna hálfa hjólið80 og djúpöndun81 til þess að virkja orku líkamans. Ég sóttist
ekki eftir því að komast í leiðslu eða ástand, heldur frekar að vera meðvituð um
stöðuna og djúpöndunina allan tímann. Í kundalini yoga er rótarstöðin næst tengingu
við jörðina og lífskraftinn.82 Hún veitir orku til hinna orkustöðvanna og hjálpar okkur
að mynda andleg tengsl við líkamann.83 Með því að virkja lífsorku líkamans fannst
mér skapast heilög og heilandi tenging á milli þess líkamlega og andlega. Á meðan
gjörningnum stóð fagnaði ég þeirri tengingu þar sem hið líkamlega og andlega verður
eitt.
Hér upplifi ég mig ekki sem ringlaða og óvissa um eigið eðli. Ég skil mig frá
tilfinningum um utanaðkomandi áhrif og myndir í verkinu. Ég skapa konu sem er
kynvera og andleg vera í senn.
Mér finnst verkið tengjast gyðjutrú. Staða mín í gjörningnum minnir á gyðjuna
Sheela Na Gig84 sem opnar sköp sín og heldur utan um lífskraftinn. En það var ekki
tilgangur minn í byrjun. Hver og einn getur túlkað hinn andlega kraft á sinn hátt. Fyrir
mér var helsta markmið verksins að skoða þann möguleika að líkaminn sé ekki
einungis veraldlegur. Ég tel að í líkamanum búi andlegur og æðri kraftur sem heldur
utan um og býr í líkama okkar.
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Lokaorð
Hvernig ég fjalla um myndir af konum úr neyslumenningunni má skipta í tvo flokka:
myndir sem eiga að höfða til karla og myndir sem eiga að höfða til kvenna.
Í myndum sem eiga að höfða til karlmanna er ímynd kvenna heftandi og
takmörkuð. Hlutgerving á sér stað í kvikmyndum og málverkum þar sem konur eru
óvirkar og gerðar að kynferðislega aðlaðandi hlutum fyrir augað. Í myndum sem eiga
að höfða til kvenna er lögð megináhersla á fegurð. Líkaminn er afmyndaður í
ónáttúruleg og yfirborðskennd form. Skapaðir eru óraunverulegir líkamar sem konur
geta ekki tengt sig við.
Í báðum tilvikum eru persóna, hugsanir og tilfinningar konunnar ekki tekin til
greina.
Samt sem áður er mögulegt að finna uppbyggjandi fyrirmyndir í fornri
gyðjutrú. Ég tel að myndir af gyðjum frá forsögulegu tímum sem eru ekki snertar af
neyslumenningunni, séu uppbyggilegar táknmyndir um hið villta eðli kvenna.
Ég tel að með rannsókn minni hafi ég lagt grunn að nýjum listrænum farvegi
með því að beina sjónum að eigin eðli.
Með hjálp yoga og andlegra hugleiðinga ákvað ég leita inná við og hlusta á
innri rödd mína. Yoga hefur eflt skynjun og meðvitund um líkama minn. Ef ég beini
athygli að vissum líkamshlutum á meðan ég teikna, skynja ég orku og tilfinningar
sem koma fram í formi lita úr huga mínum.
Ef ég miða litaval mitt við litafræði Goethe, vel ég litina eftir þeirri virkni af
orku og tilfinningu sem ég skynja í líkama mínum. Eftir litafræði Kandinsky vel ég
litina eftir því hvernig ég skynja og túlka andlega og líkamlega tilvist. Mér finnst
listakonan Guo koma andlegri tilvist líkamans vel á framfæri í teikningum sínum. Það
sem ég tel mig eiga sameiginlegt með Fengyi er að skynja lífsorku og túlka það í
mynd. Með iðkun yoga eða qigong skapast náið samband við andleg svið með því að
virkja og endurnýja lífsorku líkamans.
Þó að rannsókn mín hafi leitað út fyrir mörk feminískrar listar er meðvitund
mín um hver ég er sem kona ávallt til staðar. Að líta í innra svið mannsins er stór
þáttur í rannsókn minni og þar tel ég mig hafa fundið svarið við spurningunni. Mér
finnst niðurstaðan af rannsókninni koma best út í listaverkinu Rótarstöðin. Verkið
byggist á hugmyndum mínum og stjórnast ekki af utanaðkomandi myndum. Helsta
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markmið verksins er að skapa tilfinningu fyrir andlegri tilvist og koma því á framfæri
að ég sem kona er andlega vera á líkama og sál.
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