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Ágrip 
 

Kvenlægar handsverkshefðir hafa löngum verið taldar til nytjalistar en á 20. öld varð 

breyting þar á. Vefnaður, útsaumur og aðrar handverkshefðir tóku þá í auknum mæli 

að birtast sem sjálfstæðir listmiðlar og fullgild aðferð í verkum nútímalistamanna. Í 

þessari ritgerð er fjallað um það hvernig og af hverju aðferðir úr kvenlægu handverki, 

þá sérstaklega vefnaður, tóku að flæða inn í listheiminn og hverju það breytti. Einnig 

verður fjallað um það hvernig vefnaður birtist í verkum Júlíönu Sveinsdóttur (1889-

1966) og Hildar Bjarnadóttur (1969) en þær hafa báðar unnið með vefnað. Verk þeirra 

eru þó gífurlega ólík og kann það helst að vera vegna þess þær vinna á mismunandi 

tímabili. Hildur byrjaði að vinna sín verk á 10. áratugnum og býr því að 

samfélagsbreytingum kvennabyltingar 8. áratugarins á meðan Júlíana fór út til náms 

árið 1912 og byrjaði að vefa árið 1920. Því er áhugavert að skoða viðbrögð þessara 

tveggja kvenna við þessum listmiðli – vefnaðinum –  og hvernig þær vinna með hann 

á sviði myndlistar, hvor á sínum forsendum. Það má segja að Hildur mótist mjög af 

opnu listumhverfi samtímalistar. Hægt er að sjá femíníska hugmyndafræði í verkum 

hennar, til að mynda hvernig hún gagnrýnir karllægt listgildi og flokkun listanna í 

nytja- og fagurlistir. Hins vegar mótast Júlíana af notagildisstefnu þriðja áratugarins í 

Danmörku. Hún horfir því á listvefnað sem einn þátt myndlistarlegrar iðkunar án þess 

þó að gagnrýna beint flokkun nytja- og fagurlista, líkt og Hildur gerir. Júlíana tengir 

svo listvefnað sinn við Ísland, með íslensku ullinni og jurtalitun. Þá á hún þátt í að 

kynna vefnað sem list fyrir íslenskri menningu, meðal annars með því að sýna ávallt 

listvefnað sinn og málverk saman hér á landi sem og erlendis. Hildur og Júlíana og 

mismunandi hugmyndafræði þeirra, sem varð til á mismunandi tímum, hafa áhrif á 

endurskilgreiningu listgildis vefnaðar.   
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Inngangur 
  

Nýjum sjónarmiðum fylgdi aukinn áhugi á efnisheimi og menningarhefðum 

kvenna og lögð var áhersla á upphafningu sérstakra kvenlegra gilda í listum svo 

sem  hefðbundins handverks kvenna. Sem dæmi má nefna vefnað eða útsaum sem 

voru skör lægra í handverksskalanum en iðnir karlmanna.
1
 

 

Tilvitnunin hér að ofan birtist í grein í Skírni sem ber heitið „Að rekja upp þráð 

listasögunnar“ og er eftir Auði Ólafsdóttur listfræðing. Í greininni er fjallað um 

listaverk Hildar Bjarnadóttur og tengsl hennar við hefðbundið handverk kvenna. Eins 

og gengur og gerist þegar góðar fræðigreinar eru lesnar þá vekja þær lesandann til 

umhugsunar. Einhver atriði greinanna sitja í lesandanum, umfram önnur. 

Ofangreindar málsgreinar eru dæmi um slík áhrif, en þær urðu hvatinn að þessari BA-

ritgerð. Sérstaklega fyrir þær sakir að þær vekja upp spurninguna hvers vegna sum list 

sé álitin æðri en önnur?
2
  

 Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á að rekja breytt sjónarmið til hefðbundins 

handverks frá því að kallast nytjalist í að flokkast undir fagurlistirnar í vestrænni 

listasögu. Fjallað verður sérstaklega um vefnað í þessu samhengi. Nytjalist á borð við 

vefnað, útsaum og tréskurð er hugtak sem hefur iðulega verið notað yfir hið 

hefðbundna handverk. Með því er átt við ákveðnar aðferðir og ákveðin efni sem hafa 

lengi verið aðskilin frá fagurlistum. Hugtakið list, eða fagurlistir, er notað yfir hlut og 

aðferðir sem fela í sér handverk, og þá einkum málverk og höggmyndir, sem eru 

taldar hafa sérstakt listgildi umfram aðra handunna hluti og aðferðir. Handverkið 

hefur því oft verið kennt við hluti sem gerðir eru með ákveðinn tilgang í huga og 

þannig með ákveðið notagildi, sem og skrautgildi. Hér má því segja að hugtökin 

handverk og nytjalist haldist oft í hendur.
3
  

 Skoðaðar verða hræringar sem byrjuðu á seinni hluta 19. aldar, og efldust fram á 

20. öld er vörðuðu samþættingu frjálsrar listsköpunar og nytjalistar. Leitast verður við 

                                                 
1
 Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar,“ 233. 

2
 Auður nefnir í málsgreininni hér að ofan sérstaklega hefðbundið handverk kvenna; vefnað og útsaum 

og segir það vera skör lægra í handverksskalanum en iðnir karlmanna. Iðnir karlmanna er vítt hugtak 
og gæti meðal annars þýtt hverskyns atvinna, fag og iðja. Það getur einnig átt við hvers kyns handverk 
eða handiðn enda er útsaumur, vefnaður og annað, líka iðn. Þessar skilgreiningar voru fengnar af 
snöru.is þegar orðið iðn var slegið inn í leitarglugga íslenskrar samheitaorðabókar. Hér verður lögð 
áhersla á þær iðnir sem teljast til hinna fögru lista.Það er að segja, málverk og höggmyndir, því líklegt 
er að Auður tengi, í þessu samhengi, iðnir karlmanna við fagurlistirnar. Til að mynda fjallar Auður 
iðulega í grein sinni um málverk og höggmyndir til samanburðar á verkum Hildar. 
3
Harris, Art History: The Key Concepts, 71-72. 
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að tengja þá sögulega þróun við aðstæður hérlendis. Rædd verða verk og 

hugmyndafræði íslensku listakvennanna Júlíönu Sveinsdóttur (1889-1966) og Hildar 

Bjarnadóttur (1969), sem notað hafa kvenlægar handverksaðferðir í verkum sínum 

með sérstökum og eftirtektarverðum hætti. Í því samhengi verður kyngervi textíls 

einnig skoðað. Það er, tengsl nytjalistar og kvenna, og þá sérstaklega með tilliti til 

femínískrar bylgju sem blómstraði á 8. áratugnum. 

 Í fyrsta kafla verður þróun listhugtaksins skoðuð með hliðsjón af ritgerð Pauls 

Oskars Kristellers, Listkerfi nútímans. Einnig verður fagurfræði 18. aldar skoðuð til að 

sýna þróun hinna fögru lista og aðgreiningu þeirra frá handverkinu –nytjalist á 

forsendum sérstaks fagurgildis.  

 Í öðrum kafla verður farið yfir hugmyndafræði Arts and Crafts-hreyfingarinnar 

og  Bauhaus-skólans. Báðar þessar stefnur áttu þátt í að breyta og ögra hugmyndum 

um hvað telst list og hvað ekki og að má út skilin milli nytjalistar og fagurlistar. Þessi 

þróun verður síðan skoðuð í samhengi við íslenska listasögu.  

 Í þriðja og fjórða kafla verður fjallað um Júlíönu Sveinsdóttur og Hildi 

Bjarnadóttur. Báðar hafa þær unnið með aðferðir úr kvenlægu handverki – vefnað – í 

verkum sínum ásamt því að hafa unnið með málverkið sem miðil en þó á ólíkum 

forsendum. Í umfjölluninni um Hildi verða hræringar og nýjar forsendur í samtímalist 

einnig skoðaðar. Sér í lagi hugmyndir um listgildi handverks á 8. áratugnum, 

femínisma og kyngervi í tengslum við textíl. Kannað verður af hverju Júlíana og 

Hildur völdu vefnaðinn og hvað þær eru að segja með verkum sínum. Þær hafa báðar, 

hvor með sínum hætti, haft áhrif á hvað telst list og með verkum sínum dregið fram 

listgildi handverksins. 
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I. kafli   

Flokkun listanna, listhugtakið og fagurfræðin 
 

Listkerfi nútímans 

 

Í upphafi liggur beint við að skilgreina betur það listkerfi sem kennt hefur verið við 

nútímann. Þetta listkerfi er það sem litið hefur verið til í mótun listhugtaksins og 

flokkun listanna. Þrátt fyrir stórfelldar breytingar á listhugtakinu á 20. öld, samhliða 

hræringum í nútímamyndlist
4
 og ýmsum tilraunum heimspekinga til að skilgreina 

listina, á þessi skilgreining stóran þátt í því hvað við skilgreinum sem list og hvað 

ekki.
5
 Því er ekki úr vegi að skoða hugmyndir Pauls Oskars Kristellers um listkerfi 

nútímans.
6
    

Ritgerðin Listkerfi nútímans kom út árið 1951-52. Í upphafi ritgerðarinnar 

fjallar Kristeller um hinar fimm höfuðgreinar listanna. Kristeller telur þær vera 

málaralist, byggingarlist, tónlist, höggmyndalist og skáldskaparlist.
7
 Hann bendir á að 

þeir heimspekingar sem hafa hvað mest miðlað hugmyndum sínum um fagurfræði, 

eins og við þekkjum hana í dag, hafi lagt áherslu á aðskilnað þessara höfuðgreina 

listanna frá til að mynda handverki, vísindum og öðru því sem maðurinn hefur komið 

nálægt frá upphafi menningar. Kristeller talar þannig um þessar höfuðgreinar sem 

„List, með stóru l-i, “ til að leggja áherslu á aðgreiningu hinna fögru lista.
8
  

Áhugavert er að Kristeller nefnir að orðið list á grísku (e. tekhne) hafi 

upphaflega verið notað yfir „[...] mannlega starfsemi sem við nú á dögum tengjum 

handverki eða vísindum.“
9
 Hann bendir á að Forn-Grikkir hafi í raun lagt áherslu á að 

þess konar list væri hægt að læra og kenna líkt og um ákveðið handverk væri að ræða. 

Kristeller talar einnig um ákveðna flokkun listgreina á fornöld. Þar nefnir hann að 

                                                 
4
 Nútímalist (e. modern art) tekur til tímabils módernisma (e. modernism) frá um 1860 til um 1960 

þegar tímabil póst-módernisma (e. post-modernism) tekur við. Í þessari ritgerð verður vísað til 
tímabilsins frá um 1960 til líðandi stundar, sem tímabils samtímalistar. Heimild: Jonathan Harris, Art 
History : The Key Concepts , 199-200 & 246-247. 
5
 Hér má til að mynda benda á bók Gunnars Harðarsonar heimspekings, Listhugtakið í heimspeki 

samtímans, en í þeirri bók hefur Gunnar tekið saman kenningar heimspekinga og listamanna á borð 
við Danto, Weitz, Dickie og Kosuth, sem allir komu fram með mismunandi skilgreiningar á 
listhugtakinu. 
6
 Gunnar Harðarson, „Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans,“ 23. 

7
 Kristeller, Listkerfi nútímans, 36. 

8
 Ibid, 36.  

9
 Ibid, 37. 
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Martíanus Capella hafi sett upp kerfi hinna sjö frjálsu lista. Hann nefnir þær málfræði, 

mælskulist, rökræðulist, talnafræði, flatarmálsfræði, stjörnubókarlist og tónlist.
10

 Hér 

má sjá að sjónlistirnar
11

 á borð við málverk og höggmyndir voru ekki skilgreindar 

sem listir heldur sem handverk.
12

  

Hinar fögru listir eiga ekkert „hugtak eða kerfi“, líkt og Kristeller orðar það,  á 

miðöldum.
13

 Sjónlistirnar, málverk og höggmyndir, flokkuðust þá undir svokallaðar 

tæknilistir, ásamt vefnaði, smíði, verslun og siglingum, landbúnaði, veiðum, 

lækningum og skemmtunum.
14

 Samkvæmt Kristeller varð það ekki fyrr en með 

endurreisninni á 15. til 16. öld sem sjónlistirnar fóru að skilja sig frá iðngreinunum.
15

 

Hér verður þó að hafa í huga að ekkert sérstakt kerfi eða kenningar um hinar fögru 

listir var til. Hins vegar óx þeim ásmegin og málverk og höggmyndir hófu sitt 

blómaskeið. Sjónlistum var sýnd sú virðing sem þeim er sýnd enn þann dag í dag. 

Margir fræðimenn endurreisnartímans kröfðust þess að sjónlistirnar skyldu færðar úr 

flokkunarkerfi tæknilistanna yfir í kerfi hinna frjálsu lista, sem enn voru flokkaðar 

sem vísindagreinar. Þessi þróun hafði það vitanlega í för með sér að listamenn urðu 

stærri persónur innan samfélagsins og urðu frægir fyrir listaverk sín.
16

 Endurreisnin 

átti því stóran þátt í þróun hinna fimm höfuðgreina listanna í átt að listkerfi nútímans, 

þrátt fyrir að hafa enn átt langt í land. 
17

 

Hugmyndin um hinar fögru listir og listhugtak nútímans var, samkvæmt 

Kristeller, ekki fullkomnuð fyrr en með ritgerð Abbés Batteux, Les beaux arts réduits 

à un même principe (1746). Í henni kom fram heildstæð hugmynd sem listkerfi 

nútímans er byggt á. Með hugmynd sinni skilur Batteux hinar fögru listir frá 

tæknilistunum þar sem hinar fögru listir bera, að hans sögn, með sér andrúmsloft 

ánægju. Samkvæmt honum voru hinar fögru listir tónlist, skáldskapur, málverk, 

höggmyndir og dans. Einnig bætir hann við mælskulist og byggingarlist sem hann 

                                                 
10

 Ibid, 44 
11

 Hér má nefna að á fornöld áttu svokallaðar músur eða listagyðjur einnig stóran þátt í  hinni 
menningarlegu hugsun og voru þær níu talsins. Hver þeirra táknaði eina tiltekna list á borð við 
skáldskap og tónlist, mælskulist, sögu, dans, málfræði, rúmfræði og stjörnufræði. 
12

 Ibid, 37, 44-45. 
13

 Ibid, 49. 
14

 Ibid, 47. 
15

 Gunnar Harðarson, „ Paul Oskar Kristeller og listkerfi nútímans,“ 21. 
16

 Þetta var tími manna á borð við Leonardo da Vinci sem helgaði sig tæknilegum teikningum og 
vísindum sem hann tjáði í gegnum myndlist. Kristeller telur það vera vegna þess að da Vinci hafi viljað 
leggja áherslu á stöðu sjónlistanna innan hinna frjálsu lista.  
17

 Kristeller, Listkerfi nútímans, 49-53. 
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segir bæði veita ánægju en hafi einnig ákveðna nytsemi. Þessi skipting listanna var 

síðan formlega staðfest í formála Alfræðiorðabókarinnar sem skrifaður var af  Jean le 

Rond d’Alembert en sá byggði kenningar sínar á hugmyndum Batteux. Þetta hafði í 

för með sér að skipting listanna í fagur- og nytjalistir var staðfest í Evrópu enda var 

Alfræðiorðabókin frægt rit. Stofnun listaháskóla á borð við Académie des Beaux Arts 

í Frakklandi, sem var mikilvæg stofnun eftir að franska byltingin hafði verið háð, 

sýndi fram á áhrifamátt skiptingarinnar.
18

  

Kristeller bendir á að hinar fögru listir hafi fylgt mannkyninu frá örófi alda. En 

líkt og sést hér að framan þá hafi það ekki verið fyrr en í seinni tíð sem farið var að 

reyna að flokka þær og gefa hverri og einni þeirra sinn stað innan menningarinnar. 

Margt sem við myndum ekki skilgreina sem list í dag, hefur verið mikilvægur hluti af 

menningu okkar og átti jafnvel einn stærstan þátt í því að byggja upp menningu og 

listir til forna. Kristeller nefnir sem dæmi vasamálun og veggteppavefnað sem hann 

kallar „meginlistgreinar“ síns tíma.
19

 Með þessum orðum leggur hann áherslu á að, 

líkt og menningin, þróist listheimurinn og sé breytilegur.  

Eftir að hafa skoðað þróun listhugtaksins frá fornöld til 18. aldar verður einnig 

að líta til þeirra fagurfræðikenninga sem komu fram á sjónarsviðið á 18. öld. 

Kenningarnar eru mikilvægur þáttur í skilningi okkar á listinni og flokkun hennar. 

Fagurfræði er hugtak sem nær bæði yfir þá hluti sem teljast vera listrænir og  þá 

efnislegu þætti hluta sem gerðir eru af mönnum, en teljast ekki til hinna fögru lista. 

Þannig myndi, til að mynda, málverk sem hangir á safni teljast til fagurfræðilegs 

hlutar en fagurfræðilegur hlutur telst vera listaverk. Málverk er því skapað í öðrum 

fagurfræðilegum tilgangi en aðrir hversdagshlutir, sem þó gætu talist hafa 

fagurfræðileg áhrif. Það er, þeir gætu þótt fallegir.
20

 Hér má því segja að fagurfræðin 

eigi sinn þátt í að aðskilja fagurlistirnar frá nytjalistum. Það var einmitt á 18. öld sem 

fagurlistahugtakið var fundið upp til að aðgreina listamenn og fagurlistir frá 

handverksmönnum og handverki.
21

 

Tilurð hugtaksins fagurfræði, eða aesthetics, á uppruna sinn í gríska orðinu 

aisthesis, sem merkir tilfinning og skynjun. Alexander Baumgarten (1714-1762) var 

sá fyrsti sem notaði hugtakið til að skilgreina fagufræðilegar upplifanir.
22

 Með því að 

                                                 
18

 Ibid, 67-71. 
19

 Ibid, 89. 
20

 Harris , Art History: The Key Concepts, 9-10. 
21

 Osborne, Aesthetics and Art Theory: An Historical Introduction, 21. 
22

 Freeland, Art Theory: A Very Short Introduction, 6. 
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fjalla sérstaklega um fagurfræði í samhengi við listirnar tengir hann órjúfanlegum 

böndum, að því er virðist, fegurð og listir. Fegurðin er því „megineinkenni“ listanna, 

að mati Baumgartens.
23

 Listirnar færa sig þannig nær heimspekinni „[...] með 

sérstakan og vel skilgreindan stað innan kerfis heimspekinnar.“
24

 Hér verður þó að 

gera grein fyrir því að fagurfræðikenningar Baumgartens voru einungis bundnar við 

mælsku og skáldskaparlistirnar. Baumgarten talar enn um listirnar sem frjálsar listir 

en ekki fagrar listir og fyrir honum eru listirnar svonefndar „tegundir þekkingar.“
25

 

Þetta átti svo eftir að breytast, meðal annars, vegna áhrifa frá Batteux en einnig vegna 

aukins áhuga fræðimanna á sjónlistunum. Hér má meðal annars nefna Immanuel Kant 

og David Hume. Kant og Hume töldu að fagurfræðilega séð væri hægt að skilgreina 

sum listaverk sem betri en önnur og þar af leiðandi gætu sumar manneskjur haft betri 

smekk en aðrar. Báðir rökstuddu þessa hugmynd sína á ólíkan hátt.
26

 

Kant fjallaði um fegurðina í bók sinni Gagnrýni dómgreindar (1790).
27

 Kant 

taldi að fegurðardómar væru algildir og samofnir samfélaginu þrátt fyrir að vera 

huglægir. Kant lagði áherslu á að fagurfræðileg einkenni væri hægt að finna í 

verkunum sjálfum en ekki einungis í persónubundnum skoðunum okkar. Hann taldi 

að til þess að mynda okkar heimssýn þá væri maðurinn stanslaust að merkja og flokka 

hluti. Þannig flokkum við fallega hluti frá nytjahlutum, á þann veg að fagurfræðilega 

fallegir hlutir, svo sem listaverk, gleðja okkur en ekki á sama hátt og fallegir 

hversdagshlutir. Fagurfræðilega fallegur hlutur hefur því ákveðinn tilgang án þess að 

hafa tilgang. Hins vegar til þess að meta hluti sem fallega þarf áhorfandinn að vera 

hagsmunalaus (e. disinterested), eins og Kant orðar það. Með því á Kant við að 

draumórar og ímyndunarafl, sem og tilgangur og hagsmunir áhorfandans, mengi ekki 

fagurfræði verksins. Hægt væri að taka dæmi af málverki af Þingvöllum eftir Kjarval. 

Til að njóta fegurðar þess ætti maður að horfa hagsmunalaus á verkið en ekki ímynda 

sér hversu notalegt það væri að leggja sig í mosanum og lynginu.
28

  

Hume tjáði sig einnig um fegurðina í ritgerð sinni  Um mælikvarðann á smekk, 

en þar er sérstaklega fjallað um tilfinningar mannsins og persónulegan smekk hvers 

                                                 
23

 Kristeller, Listkerfi nútímans, 78. 
24

 Ibid, 79. 
25

 Ibid, 78. 
26

 Freeland, Art Theory: A Very Short Introduction, 6. 
27

 Osborne, Aesthetics and Art Theory: An Historical Introduction, 113. 
28

 Freeland, Art Theory: A Very Short Introduction, 6-8. 
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og eins. Þar kemur í raun fram að smekkur sé afstæður.
29

 Líkt og Hume sagði: 

„Fegurðin er ekki eiginleiki hlutanna sjálfra: Hún er aðeins til í huganum sem virðir 

þá fyrir sér, og sérhver hugur skynjar mismunandi fegurð.“
30

 Hins vegar nefnir Hume 

að hægt sé að finna svokallaðan réttan mælikvarða á smekk og fegurð með því að 

öðlast eiginleika hins góða gagnrýnanda. Það felur í sér næmni, þjálfun, samanburð á 

fleiri verkum, fordómaleysi og dómgreind en aðeins þeir sem búa yfir þessum 

eiginleikum geta skilgreint hvað sé fallegt.
31

 Samt sem áður verður líka að taka tillit 

til þess að mennirnir eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Því sé alltaf hægt að 

finna frávik frá þessari kenningu. Þetta skapar vissulega svigrúm fyrir fjölbreytni.
32

 

Hér má sjá að Hume leggur áherslu á þekkinguna í mælikvarða á smekk. Þekkingin 

gerir manni kleift að meta listaverk og fegurð þess á fagurfræðilegum forsendum. Þeir 

sem búa yfir þekkingunni, næmninni og fordómaleysinu hafa nógu góða dómgreind til 

að geta gert samanburð á verkum og þannig metið hvað sé fallegt og hvað ekki. Þeir 

eru hinir góðu gagnrýnendur.
33

 

Baumgarten, Kant og Hume eru aðeins fáir af þeim heimspekingum sem 

reyndu að skilgreina fegurðina og hér hefur vissulega verið stiklað á stóru. Af þessari 

umfjöllun má sjá að á 18.öld var mannsandanum gefið aukið vægi við mat á listinni 

og fegurðarhugtakið átti sinn þátt í að skilgreina hvað taldist list og hvað ekki.
34

 Því er 

tímabært að færa sig um set og skoða listhræringar á síðari hluta 19. aldar þar sem 

aðgreiningu nytja- og fagurlista var andæft.  

                                                 
29

 Hume, „Um mælikvarðann á smekk,“ 28-29. 
30

 Ibid, 30. 
31

 Ibid, 37. 
32

 Ibid, 38. 
33

 Freeland, Art Theory: A Very Short Introduction, 6. 
34

 Þessi þróun fagurfræðinnar sem sérstaks sviðs mannlegrar hugsunar felur í sér áherslu á sjálfstæði 
listarinnar en hugmyndin um „listina fyrir listina“ er nátengd þróun módernisma í myndlist. Listin 
þjónar ekki samfélaginu og siðferði þess. Listin er tjáning og listaverkið er sjálfstætt. Hins vegar er 
mikilægt að átta sig á því að módernisminn er tímabil sem ekki er auðvelt að skilgreina á einn hátt. 
Ástráður Eysteinsson bendir á að hin sögulega túlkun á módernismanum þar sem lögð er áhersla á 
sjálfstæði módernískrar listar gangi einfaldlega ekki upp þar sem einnig hafi verið litið svo á að 
módernisminn hafi falið í sér tengsl listar og samfélags þar sem listamenn nýttu sér verk sín til að 
gagnrýna samfélagið eða benda á kosti þess. Módernísk list sé því einnig samfélagsleg og þar af 
leiðandi pólitísk. Heimild: Ólafur Rastrick, „Hið fagra og hið góða,“ 32. 
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II. kafli  

Samþætting nytjalista og fagurlista 
 

Víkkun listhugtaksins í alþjóðlegu samhengi 

 

Innkoma nytjalistar inn í nútímalist á rætur sínar að rekja til Arts and Crafts- 

hreyfingarinnar. Arts and Crafts-hreyfingin hófst í Bretlandi á seinni hluta 19. aldar 

með William Morris í fararbroddi en boðskapur hreyfingarinnar átti síðan eftir að 

dreifast um Evrópu og Bandaríkin allt fram á 20. öld.  Arts and Crafts vildi uppræta 

stigveldi listanna, sem upphóf málverk og höggmyndir, í þeim tilgangi að 

endurbyggja og blása lífi í hið hefðbundna handverk. Ástæðan fyrir þessari 

hugmyndafræði Morris og félaga var nútímavæðingin og iðnbyltingin. Að þeirra mati 

hafði hún í för með sér lítil gæði, lélegra handverk og meira magn, á kostnað vel 

gerðra gripa.
35

 Iðnvæðingin hvatti til lélegrar efnisnotkunar og vélar komu í stað 

manna í gerð handverks. Þannig varð handverk að vélarverki, ef svo má að orði 

komast. Tæknin var því, að mati fylgjenda Arts and Crafts, það sem átti stærstan þátt í 

hruni góðrar handverkshefðar. Fylgjendur Arts and Crafts vildu skerpa á útópískri 

heimssýn,
36

 siðferði og mikilvægi vel gerðs og persónulegs handverks. Að þeirra mati 

átti iðnbyltingin þátt í að listrænt frelsi manna varð vélunum og fjöldaframleiðslu að 

bráð.
37

  

Eins og sjá má stuðlaði Arts and Crafts að breyttum viðhorfum til nytjalistar 

þar sem handverkið – nytjalistin – í sínum víðasta skilningi, fékk inngöngu í listkerfi 

nútímans. Þannig var lögð áhersla á samþættingu nytjalista og fagurlista og með því 

var verið að mótmæla þeirri aðgreiningu og flokkun sem Kristeller meðal annars 

skilgreindi hér að framan. Þeir sem aðhylltust hugmyndafræði stefnunnar leituðu aftur 

til miðalda í von um innblástur, en í ljós kom að úr nógu var að moða þar. Falleg 

veggteppi og miðalda arkitektúr, gömul lýst handrit og skrautstílbrigði áttu hug þeirra 

allan. Þannig héldu þeir á lofti heiðri handverksmanna og -kvenna sem máttu muna 

fífil sinn fegurri.
38

 

                                                 
35

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 19. 
36

 Hér er hægt að tengja við samfélagslegt hlutverk listarinnar. Listin gagnrýnir áhrif iðnbyltingarinnar. 
37

 MacDonald, „Concepts of Craft“, 38. 
38

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 19-20. 
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Áhrifa Arts and Crafts gætir víða og má hér meðal annars nefna Art Nouveau. 

Art Nouveau var alþjóðleg hreyfing sem gekk einnig undir nafninu Jugendstil í 

Þýskalandi og Sezessionstil í Austurríki, svo fátt eitt sé nefnt. Þessi alþjóðlega 

hreyfing horfði meðal annars til hugmyndafræði Morris og Arts and Crafts um 

samþættingu listanna. Art Nouveau lagði áherslu á nútímalega list með tilliti til 

skrautlegra lína og nýs efniviðar, þar sem innblástur var sóttur til engilsaxneskra 

lýstra handrita, skartgripa, gotneskrar byggingalistar og japanskrar skrautlistar.
 39

 

Áhersla Arts & Crafts á samþættingu listar og handverks hafði áhrif á stefnu 

hins mikilvæga Bauhaus-skóla. Bauhaus-skólinn var stofnaður í Þýskalandi árið 1919 

eða um það leyti sem draga fór úr áhrifum Arts and Crafts, rétt eftir fyrri 

heimsstyrjöldina. Hér má því sjá hversu sterk hugmyndafræði Morris og félaga var – 

þrátt fyrir hnignun hreyfingarinnar sjálfrar var hugmyndafræði þeirra enn í gildi.
40

  

Bauhaus-skólinn lagði áherslu á sameiningu listanna allra, fagurlista og 

nytjalista, þegar hann var starfræktur í Weimar til ársins 1925. Meðal annars var 

boðið upp á nám í stein- og viðarútskurði, skápa- og veggmyndagerð, listvefnaði og 

leirkerasmíði. Listvefnaður var kenndur við textíldeild skólans.
41

 Walter Gropius, 

fyrsti skólastjóri Bauhaus-skólans, sagðist líta mikið til hugmynda hreyfinga á borð 

við Jugendstil, Art Nouveau og Arts and Crafts. Listamenn Bauhaus sköpuðu gripi 

sem bæði voru vel unnir, listrænir og viðskiptavænir. Listin átti að betrumbæta 

samfélagið
42

 og gaf listamönnum og hönnuðum samfélagslega ábyrgð.
43

 Áhersla var á 

hönnun, arkitektúr og iðnað.
44

 Samvinna deildanna skipti miklu máli í hugmyndafræði 

Bauhaus og voru nemendur hvattir til að mæta í smiðjur annarra deilda.
45

 Með 

tækniframförum 20. aldar fór list Bauhaus-skólans að tengjast tækni og vísindum og 

má í því samhengi nefna sérstaka sýningu sem Gropius hélt árið 1923 sem hét Art and 

Technology – A New Unity.
46

 Til að mynda var lögð áhersla á að handgerður 

vefnaður væri frumgerð (e. Prototype) af vefnaði sem síðan yrði framleiddur með 

vélum og þannig tengdur iðnaði.
47

 Iðnaðurinn varð sérstaklega mikilvægur þáttur í 

hugmyndafræði Bauhaus þegar skólinn flutti til Dessau árið 1925. Í Dessau þróuðust 

                                                 
39

 Ibid, 33-35. 
40

 Ibid, 22 og 130. 
41

 Ibid, 132. 
42

 Hér er enn og aftur hægt að sjá merki þess að listin sé samfélagsleg. 
43

 Ibid, 130. 
44

 Adams, A History of Western Art, 494. 
45

 Weltge, Bauhaus Textiles: Women Artists and the Weaving Workshop, 54. 
46

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 132. 
47

 Jacop, „ Anni Albers: A Modern Weaver as Artist,“ 67. 
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áherslur skólans meira í átt að iðntækni og arkitektúr, undir leiðsögn Gropius og síðar 

Hannes Meyers.
48

 

Bauhaus átti veigamikinn þátt í samþættingu handverks og listar.
49

 Ýmsir 

listamenn gátu andað léttar. Þeir sem færðu sig nær handverkinu í verkum sínum og 

áttu upphaflega það á hættu að vera haldið utan við fagurlistirnar vegna  hins kvenlega 

yfirbragðs sem umlék, til að mynda, listvefnað. Verkin áttu ekki lengur hættu á að fá á 

sig handverksstimpilinn að sama skapi og áður.
 
Skilin milli nytjalista og fagurlista 

urðu óskýrari.
50

  

Vegna mikils áhuga verðandi listamanna á að komast að í Bauhaus-skólanum 

voru konur iðulega skráðar í textíldeildina.
51

 Andrúmsloftið innan sumra deilda, til að 

mynda málara-, leirkera- og málmvinnudeildar, var ekki vinalegt gagnvart þeim. Því 

var konum beint inn á svið listvefnaðar þar sem vefnaður væri miðill sem þótti henta 

konum. Hér er mikilvægt að átta sig á að textíll og konur áttu það sameiginlegt að 

deila fremur lágri stöðu innan listheimsins.
52

 Ein þeirra kvenna sem stundaði nám í 

listvefnaði við Bauhaus var Anni Albers, en hún átti eftir að verða ein frægasta 

óhlutbundna textíllistakona 20. aldarinnar. Hún nefndi sín listaverk „ofnar myndir“.
53

 

Af þessu má sjá að Arts and Crafts og Bauhaus stuðluðu að uppbroti á 

stigveldi listanna og kröfðust þess að listheimurinn tæki handverkinu sem listgrip.
54

 

Þó svo að hugmyndafræði beggja hafi verið svipuð verður að gera sér grein fyrir því 

að list þeirra var mismunandi, enda Bauhaus að taka við af Arts and Crafts eftir fyrri 

heimsstyrjöldina. Heimurinn var í sárum og Bauhaus-listin ber keim af nýjungagirni 

                                                 
48

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 132-133. 
49

 Hugmyndafræði skólans hafði einnig áhrif út fyrir landsteinanna og alla leið til Íslands með stofnun 
Myndlista- og Handíðaskólans en nánar verður fjallað um hann í umfjölluninni um íslenska listasögu. 
50

 Wallner, „ Spiderwomen: Violability, Vulnerability, and  Analogous Stitching; The Reevalutaion of 
Gender; Specific Clichés,“ 310. 
51

 Laura Breede og Markus Brüderlin, „ The Birth of Abstraction from the Spirit of the Textile. 1914-
1933: Weaving and Invention before and after the Bauhaus Period,“ 120. 
52

 Weltge, Bauhaus Textiles: Women Artists and the Weaving Workshop, 42-44. 
53

 Laura Breede og Markus Brüderlin, „ The Birth of Abstraction from the Spirit of the Textile. 1914-
1933: Weaving and Invention before and after the Bauhaus Period,“ 119-120. 
54

 Hér má einnig nefna tvær stefnur sem voru fyrirrennarar Bauhaus en það var konstrúktivisminn í 
Rússlandi (1914) og De Stijl í Hollandi (1917). Í báðum þessum stefnum var samþætting listanna 
viðloðandi. Báðar stefnurnar litu til fleiri listmiðla en einungis höggmynda og málverksins og nýttu 
hönnun sína til að koma á framfæri sinni hugmyndafræði. Vladimir Tatlin var einn fyrsti 
konstrúktivistinn og sá hann fram á að konstrúktivisminn ætti að endurbæta og hafa áhrif samfélagið 
líkt og Bauhaus lagði einnig upp með. Í konstrúktivisma var lögð áhersla á nútímann og tæknina í 
verkum þeirra sem aðhylltust stefnuna. De Stijl lagði einnig áherslu á listina fyrir samfélagið og vildu 
með list sinni draga fram frið og samræmi. Hrein list með grunnlitum og hreinum, beinum línum var 
þeirra sérkenni.  
Heimild: Dempsey, Styles, Schools and Movements,106-108; 121-122. 
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og ennþá meiri löngun til að losna frá gamalli hugmyndafræði. Þetta má sjá skýrt í 

listvefnaðinum þar sem Anni Albers, ásamt fleirum, innleiddi nýjan stíl, nýja 

litanotkun og frjálsan vefnað. Verkin voru óhlutbundin og nútímaleg á meðan verk 

Arts and Crafts fengu sinn innblástur úr skreytilist miðalda. Á ákveðnum tímapunkti 

fóru listamenn Bauhaus ekki aðeins að velta fyrir sér fagurfræðilegu hlutverki 

handverksins heldur líka notagildi þess. Þessi breyting hafði í för með sér að iðnaður 

og fjöldaframleiðsla fengu aftur stærra hlutverk í gerð handverksins. Þetta tvennt var 

einmitt það sem Arts and Crafts leit á sem sinn óvin þar sem talið var að þetta hefði í 

för með sér illa gert handverk, auk fjölda á kostnað gæða, eins og fram hefur komið. 

Listamenn Bauhaus vildu því færa handverkið og listina nær samfélaginu, sem flaug á 

ógnarhraða inn í nútímann. Nýttu þeir því iðnaðinn og tæknina til fulls.
55

 

Líkt og sjá má hefur handverkið færst upp gildisstigann. Hvað listvefnaðinn 

varðar má
 
segja að hann hafi fengið meira listrænt lof en áður vegna þessarar þróunar.  

Líkt og kom fram hér var listvefnaður, ásamt öðru handverki, kenndur innan 

sérstakrar deildar Bauhaus-skólans. Það má teljast stórt stökk og viss viðurkenning 

sem ekki er hægt að líta fram hjá. Ekki má gleyma því að listvefnaðurinn og textíll bar 

þess enn merki að vera kvennaverk. Því má segja að Bauhaus, ásamt hugmyndafræði 

Arts and Crafts, hafi tekist vel til í samþættingu listanna. En hvernig birtist þessi 

þróun sem fjallað er um hér að framan í verkum íslenskra listamanna? 

 

Íslenskur veruleiki – íslensk list 

 

Þegar íslensk listasaga frá 16. öld fram til upphafs 20. aldar er skoðuð kemur í ljós 

hversu ólík hún er hinni evrópsku listasögu sem oftast er talað um í tengslum við 

þróun listarinnar og listvitundar. Í riti Björns Th. Björnssonar Íslensk myndlist er afar 

greinargóð yfirferð á þeim straumum og stefnum sem hér voru við lýði. Áhugavert er 

að bera íslenskar aðstæður saman við þá þróun sem varð í myndlist í Evrópu. Hér 

kemur bersýnilega í ljós hversu miklu máli staðsetning lands, efnahagur og stjórnarfar 

skiptir.  

Samkvæmt Birni Th. Björnssyni má segja að hinar listrænu skorður sem 

einkenndu íslenska listasögu fyrst um sinn hafi byrjað með siðaskiptunum á 16. öld. 

Þá voru landsmenn hvattir til að rífa niður hvers kyns líkneski og skrautmuni sem 

                                                 
55

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, 132-133; Weltge, Bauhaus Textiles, 97, 108; Albers, 
„Weaving at the Bauhaus,“ [Einnig aðgengilegt á http://www.albersfoundation.org/artists/selected-
writings/anni-albers/#tab1] 
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fylgdu kaþólskri trúarhefð sem hafði verið við lýði.
56

 Samhliða þessu hætti 

myndheimur Íslendinga að nokkru leyti að þróast og staðnaði. Björn bendir þó á að í 

gegnum tíðina hafi menn farið út í listnám en þar sem landið var einangrað og háð 

verslunarannmörkum var ekki mikið um menningarlega þróun. Féllu þessir menn 

þannig milli skips og bryggju og myndlist þeirra með. Þrátt fyrir að áhrif 

siðaskiptanna hafi farið minnkandi í kringum 17. öld breytti það því ekki að enn áttu 

Íslendingar og íslensk menning erfitt uppdráttar. Langvarandi ótíð og einangrun urðu 

þannig listinni Þrándur í Götu.
57

 

Hér kemur nytjalistin sterk inn. Björn telur merkilegt að þrátt fyrir þær 

takmarkanir og þau bágindi sem hér voru við lýði þá virtust menn og konur leggja 

áherslu á fegurð hlutanna í kringum sig. Skreytti fólk nánast allt sem það komst í tæri 

við. Nánast engin nýjung varð til í listiðninni um langan tíma en engu að síður náði 

fólk að gera listiðju sína persónulega með sínum eigin hugmyndum og sköpun að 

leiðarljósi. Þannig var nytjalistin eitt helsta listform þjóðarinnar fram á 19. öld en þá 

breyttist margt.
58

  

Stjórnmálin höfðu sitt að segja í listrænni þróun Íslands en á árunum 1884 til 

1885 var Listasafn Íslands stofnað. Það var stofnað fyrir tilstilli söfnunar Björns 

Bjarnasonar lögfræðings á danskri og norskri málaralist. Íslensk stjórnvöld styrktu 

þetta framlag með því að borga fyrir innrömmun, innflutning og innpökkun 

málverkanna en þetta framlag fór misvel í þingmenn. Sumir töldu það þjóð sinni til 

sóma að eiga sitt eigið listasafn á meðan aðrir tjáðu sig lítið um málið. Þessi 

menningarþróun hafði í för með sér nýja sýn á íslenskt listalíf. Árið 1893 var meðal 

annars farið að veita mönnum á borð við Þórarin B. Þorláksson og Einar Jónsson styrk 

til myndlistarnáms erlendis. Í byrjun 20. aldar fóru verk þessara karlmanna að vera 

áberandi og þóttu þau mikilvæg fyrir endurreisn Íslands. Með málverkum og 

höggmyndum frumherjanna, eins og þeir voru gjarnar kallaðir, kom hið fagra og 

sjálfstæða Ísland í ljós en þessi hugsun átti eftir að þjóna íslenskum stjórnmálum vel í 

sjálfstæðisbaráttuninni.
59

 Hér verður að koma fram að frumherjarnir sem um ræðir 

voru karlmenn sem voru uppi við aldamót 20. aldar en möguleikar kvenna til 

                                                 
56

 Hér má benda á umfjöllun Þóru Kristjánsdóttur, sem skrifað hefur mikið um íslenska 
myndlistarmenn fyrri alda og þá list sem stunduð var hér á landi á 16. til  19. öld. Samanber Mynd á 
Þili. Íslenskir myndlistarmenn á 16. 17. og 18. öld, sem gefin var út af Þjóðminjasafni Íslands árið 2005. 
57

 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist, bindi I, 7-8. 
58

 Ibid, 9-11. 
59

 Ólafur Rastrick, „ Menning sem pólitísk og félagslegt viðfang,“ 137, 139, 144-147. 
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listiðkunar voru litlir og heimur þeirra var öðruvísi. Til að mynda er sérstaklega 

fjallað um þátt handverksins – textílsins – í lífi kvenna í bók Hrafnhildar Schram 

Huldukonur í íslenskri myndlist.  

Á seinni hluta 19. aldar og fram eftir 20. öld gafst konum borgarastéttarinnar 

tækifæri á að mennta sig. Sú kennsla sem konur fengu var þó eilítið öðruvísi en sú 

kennsla sem karlmenn fengu. Í þeirra tilfelli var lögð mikil áhersla á að þeirra 

kvenlegu eiginleikar fengju að njóta sín. Reynt var eftir bestu getu að láta kennsluna 

ganga út á að þróa þá eiginleika áfram og gera þær að verðugum konum sem 

gjaldgengar væru í hjónaband.
60

 Hrafnhildur bendir á að í raun sé „[…] réttara að tala 

um fágun en menntun.“
61

 Nám í Kvennaskólanum í Reykjavík gaf konum tækifæri til 

að afla sér bóklegrar og verklegrar menntunar. Samt sem áður var hluti handavinnu í 

skólunum yfirgnæfandi og nefnir Hrafnhildur að hann hafi numið „[...] 2/3 hlutum af 

allri kennslunni.“ Sumar konur fengu tækifæri til að fara út og mennta sig sem 

myndlistarmenn en samfélagið krafðist þess af þeim að myndlistin yrði alltaf 

áhugamál og kæmi ekki í veg fyrir skyldur þeirra.
62

 Hér má því sjá hversu stóran sess 

nytjalistin hefur skipað í lífi kvenna. Heimur kvenna á þessum tíma hefur verulega 

verið mótaður af stöðu þeirra innan heimilisins. Augljóst er að þeim var einsett 

handavinna af hvers kyns tagi, enda þekkjum við mörg hver útsaum og vefnað eftir 

konur sem það stunduðu í hjáverkum meðfram heimilishaldi.
63

  

Ljóst er að myndlist og menning Íslendinga var föst í hálfgerðu 

miðaldaástandi fram að listvakningu 19. aldar. Ekki er hægt að segja að listkerfi 

nútímans sem skoðað var í fyrsta kafla hafi verið til á Íslandi fyrir þann tíma. Enda 

skapast forsendur nútímamyndlistar ekki fyrr en með þessum hræringum. Auðséð er 

að Ísland var skammt á veg komið í nútímavæðingunni og varla er hægt að segja að 

hugmyndafræði Arts and Crafts eigi við. Það kann meðal annars að vera vegna þess 

hve lengi myndheimur Íslendinga einkenndist af skrautmynstri og nytjalist og hve 

stutt var síðan þeir miðlar höfðu verið allsráðandi. Því hafi verið lögð meiri áhersla á 

                                                 
60

 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 10-11. 
61

 Ibid, 11.  
62

 Ibid, 13, 39. 
63

 Hér er einnig áhugavert að sjá að á miðöldum virðist sem svo að handavinna kvenna hafi verið, í 
sumum tilvikum, launuð en í Búalögum frá 1550 er að finna verðskrá þar sem útsaumur er nefndur. 
Dæmi um hannyrðakonu sem vann launaða handavinnu var Helga Sigurðardóttir sem samkvæmt 
próventubréfi frá 1526 átti að fá greitt 10 aura ár hvert fyrir útsaum sem skyldi síðan afhentur 
Hóladómkirkju. Af þessu má sjá að hannyrðir kvenna og list var mikils metin hér á árum áður og hefur 
án efa skipað stóran sess í menningarlífi Íslendinga. Heimild: Elsa E. Guðjónsson, Íslenskur útsaumur, 
55-57. 
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þá listmiðla, það er, málaralist og höggmyndalist, og það listkerfi sem þótti hjálpa til 

við að fleyta Íslandi fram í nútímann.
64

 Hins vegar er hægt að finna afar áhugaverða 

umfjöllun um listiðnað á Íslandi í doktorsritgerð Arndísar S. Árnadóttur Nútíma-

heimilið í mótun. Þar er hægt að sjá viss tengsl íslensks listiðnaðar við Arts and 

Crafts-hreyfinguna. Hér verður samt sem áður að muna að enn var gerður munur á 

listgildi listiðnaðar, eða nytjalistar, og hinna fögru lista.  

Arndís nefnir að í íslensku samhengi hafi hugtakið listiðnaður í byrjun 20. 

aldar verið notað yfir aðferðir á borð við silfursmíði, útskurð og vefnað. Hún bendir 

þó á að iðnaður sé í þessu tilviki ekki tengdur véliðnaði og var listiðnaðurinn frekar í 

ætt við handavinnu. Á þriðja áratug síðustu aldar fór listiðnaður að skipta meira máli 

fyrir íslensk heimili, sem áttu að vera nútímaleg og einföld. Alþingishátíðin var á 

næsta leyti og þótti mikilvægt að gera Reykjavík að fallegri heimsborg, líkt og aðrar 

evrópskar borgir. Listiðnaður skipti hér miklu máli og nefnir Arndís sem dæmi að það 

hafi verið um þetta leyti sem hlutverk innanhússarkitekta hafi fyrst verið skilgreint og 

sagt skipta sköpum fyrir fegurð borgarinnar.
65

 

 Á þessum sama tíma byrjuðu hugmyndir um mikilvægi heimilisiðnaðar að 

láta á sér að kræla. Arndís vitnar hér í umfjöllun Ingu Láru Lárusdóttur sem fjallaði í 

erindi sínu árið 1912 um gildi íslensks heimilisiðnaðar. Nefndi hún að íslenskur 

vefnaður væri til að mynda alveg jafn merkilegur og vefnaður sem gerður væri á 

Norðurlöndum. Þá sagði hún að Íslendingar ættu að líta til annarra Norðurlandaþjóða 

sem hefðu lagt áherslu á mikilvægi þjóðlegs listiðnaðar til að fegra heimilið og 

þjóðina. Hér má sjá sterk tengsl við þjóðernisrómantík. Árið 1913 var 

Heimilisiðnaðarfélag Íslands stofnað og var Inga Lára einn af innstu koppum í búri 

þar. Heimilisiðnaðarfélagið átti að sjá til þess að íslenskur og þjóðlegur 

heimilisiðnaður væri lofsverður og átti félagið jafnframt að efla áhuga á nytsamlegu 

handverki.
66

 Arndís nefnir að munurinn á heimilisiðnaði og listiðnaði hafi verið 

heldur ógreinilegur fyrst um sinn. Heimilisiðnaður hafið þó verið álitinn aukavinna 

eða áhugamál en bent var á að vefnaður, ásamt útskurði og baldýringu, væri meira í 

                                                 
64

 Aðalsteinn Ingólfsson, Ofin listaverk Ásgerðar Búadóttur, [Aðgengilegt á vefsíðu Listasafns 
Reykjavíkur: http://listasafnreykjavikur.is/syningar/asgerdur-buadottir ] 
65

 Arndís S. Árnadóttir, Nútímaheimilið í mótun: fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska 
hönnun 1900-1970, 40, 42-43. 
66

 Ibid, 50-53. 
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ætt við listiðnað. Lögð var áhersla á mikilvægi Heimilisiðnaðarfélaga til að halda uppi 

kunnáttu í íslensku handverki.
67

  

Það var ekki fyrr en á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar sem viðhorfið til 

nytjalistar og listgildi þess, svo sem vefnaðar, fór að breytast hérlendis. Það gerðist 

meðal annars fyrir tilstilli Myndlista- og handíðaskólans
68

 sem átti stóran þátt í að efla 

handverkið og færa það fram í sviðsljósið á ný, innan listheimsins. Kurt Zier, einn 

yfirkennari Myndlista- og handíðaskólans, leit til Bauhaus-skólans og þeirra 

hugmynda sem þar voru við lýði um sameiningu listanna en þessi upprisa 

handverksins var alþjóðleg á þessum tíma. Listvefnaður var orðinn mjög vinsælt 

viðfangsefni listamanna erlendis og var til sýnis á mörgum alþjóðlegum sýningum á 

sjötta áratugnum. Dæmi um íslenska myndlistarkonu sem tók þessari nýju stefnu 

fagnandi var Ásgerður Búadóttir (1920-2014) en hún er hvað þekktust sem 

veflistakona. Hún tók meðal annars þátt í alþjóðlegum sýningum. Má þar helst nefna 

Alþjóðlegu list- og handiðnaðarsýninguna í München árið 1956 og Norrænu 

listiðnaðarsýninguna í Musée Des Arts Décoratifs í París árið 1957. Á þeirri 

síðarnefndu hlaut hún mikið lof gagnrýnenda.
69

 Ásgerður vann veflist sína á þeim 

forsendum að hún væri á engan hátt skör lægra á handverksskalanum en málverk og 

höggmyndir. Það kann að vera vegna þessarar elju sinnar sem og óbilandi trú á 

þessum miðli að hægt er að tala um hana sem eina fremstu veflistakonu á 

Norðurlöndum. Veflistaverk hennar eru listaverk á sömu forsendum og málverk og 

höggmyndir.
70

 Hér er því tímabært að færa sig um set og fjalla um listvefnað Júlíönu 

Sveinsdóttur.

                                                 
67

 Ibid, 54-55.  
68

 Áður Handíðaskólinn, stofnaður af Lúðvíki Guðmundssyni 1939. Kurt Zier var yfirkennari þar frá 
stofnun skólans. Heimild: „AÐ LEIÐARLOKUM Myndlista- og handíðaskóli Íslands hefur lokið störfum 
fyrir fullt og allt, 60 árum eftir að hann var stofnaður“, 22.maí 1999. 
69

 Guðbjörg Kristjánsdóttir, „Ásgerður Búadóttir: Úr vefstólnum,“ 18. 
70

 Aðalsteinn Ingólfsson, Ofin listaverk Ásgerðar Búadóttur, [Aðgengilegt á vefsíðu Listasafns 
Reykjavíkur: http://listasafnreykjavikur.is/syningar/asgerdur-buadottir ] 
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III. kafli  

Dansk-íslenskur vefnaður Júlíönu Sveinsdóttur  
 

Júlíana Sveinsdóttir er ein af okkar ástsælustu myndlistarkonum. Áhugavert er að 

skoða verk Júlíönu út frá venslum nytjalista og fagurlista en hún vann jafnt með 

málverk sem og listvefnað. Júlíana var að mörgu leyti frumkvöðull í listvefnaði og 

tengdist hún blómaskeiði nútímalegs listvefnaðar á Norðurlöndum. 

 Júlíana bjó mestalla ævi sína í Danmörku þar sem hún nam og stundaði sína 

myndlist af kappi. Upphaflega vann hún með vefnað til að framfleyta sér og 

framleiddi allskyns nytjavarning til sölu. Þetta gerði hún til að sjá til þess að hún 

kæmist ætíð heim á sumrin til að mála en málverkið var hennar fyrsta ást.
71

 Íslensk 

náttúra var Júlíönu ákaflega mikilvæg og átti hún eftir að hafa áhrif á hennar myndlist 

til dauðadags. Hrafnhildur Schram segir, í sýningarskránni Vefur lands og lita, að  

„[...] Júlíana hafi litið á land sitt sem lifandi og síbreytilegt fyrirbæri.“
72

 

List Júlíönu er afar margþætt og vann hún bæði með listvefnað, mósaík og 

múrmálverk, sem og olíumálverk á striga. Björn Th. Björnsson tekur það skýrt fram 

að í íslensku samhengi hafi list hennar verið á undan hennar samtíma. Það kunni vera 

vegna tengsla hennar við Danmörku en líkt og gefur að skilja var hún tengdari 

evrópskum liststraumum en íslenskir samtímamenn hennar þar sem hún bjó í mikilli 

nálægð við þá listrænu gerjun sem átti sér stað á Norðurlöndum og í Evrópu. Björn 

tekur einnig fram að Júlíana hafi verið talsvert lengi að finna sinn persónulega stíl og 

miðil.
 73

 Upphaflega byrjaði Júlíana að mála og komst meðal annars inn í Konunglegu 

dönsku akademíuna
74

 árið 1912 eftir að hafa lært teikningu hjá Agnesi Jensen.
75 

Júlíana var því ein af þeim íslensku konum sem fór út í myndlistarnám en það verður 

að teljast merkilegt út af fyrir sig.
76

 

                                                 
71

 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist, bindi I, 167. 
72

 Hrafnhildur Schram,  „ Svart grjót, blátt haf,“ 15. 
73

 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist, bindi I, 162. 
74

 Danska akademían var opnuð formlega fyrir konum árið 1888 en þá var þeim vísað inn í sérstaka 
kvennadeild þar sem unnið var eftir annarri kennsluskrá. Þeim var meðal annars meinaður aðgangur 
að nöktum módelum. Árið 1908 var horfið var frá kvennadeildinni að öllu leyti nema hvað varðaði 
módelteikninguna. Það var svo árið 1924 þegar karl- og kvenkyns nemendur skólans fengu jafna 
listmenntun og konum var veittur aðgangur að nöktum módelum. Heimild: Hrafnhildur Schram, 
Huldukonur í íslenskri myndlist, 29-30. 
75

 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist, bindi I, 162. 
76

 Hrafnhildur Schram bendir á að faðir Júlíönu hafi stutt hana til myndlistarnáms. Heimild: Hrafnhildur 
Schram,  „ Svart grjót, blátt haf,“ 9. 
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Í náminu fann Júlíana fyrir áhrifum þess að koma frá samfélagi þar sem 

listnám og almenn listsköpun voru ekki í sama mæli og í Evrópu.
77

 Námið í 

Akademíunni stundaði hún til ársins 1917. Eftir að hafa lagt stund á málverkið 

innritaði hún sig síðan í freskudeild Akademíunnar. Það gerði hún eftir að hafa komist 

í kynni við mósaíkmyndir frá tímum Krists og frægar endurreisnarfreskur, eftir 

námsferð til Ítalíu. Þessir miðlar „opnuðu fyrir henni nýjan heim“ þar sem innri 

heimur listamannsins myndar myndefnið.
78

 Þessi listmiðill átti hug og hjarta hennar 

frá árunum 1927 til 1930. En Júlíana hætti síður en svo að mála. Hún sýndi 

landslagsmálverk sín  meðal annars í Den Frie í Kaupmannahöfn árið 1927 og var 

þeim vel tekið. Sumarið 1930, eftir að hafa flutt aftur til Íslands um stund, málaði hún 

íslenskt landslag af kappi. Urðu þá Vestmannaeyjar helst fyrir valinu. Málverk 

Júlíönu eru afurð sálar hennar og yfir þeim hvílir ákveðin ljóðræn ró.
79

 

Hér verður nú vikið af listvefnaði Júlíönu en vefnaður var hluti af hennar lífi 

frá árinu 1920 eftir að henni áskotnaðist lítill vefstóll. Eins og fram hefur komið þá 

var vefnaðurinn upphaflega henni mikilvægur sem fjármögnun fyrir Íslandsferðir. 

Nýttist sá nytjavefnaður, svo sem gluggatjöld og áklæði, til hnífs og skeiðar en hún óf 

nytjavefnað í 10 ár.
80

 Það átti eftir að verða svo þar til hún sótti um nám við 

góbelíndeild Akademíunnar
81

 og lærði veflist hjá Astrid Holm frá 1927 til 1931.
82

 

Þessi tími efldi ímyndunarafl Júlíönu og má segja að hún hafi kynnst miðlinum upp á 

nýtt.
83

 

                                                 
77

 Hrafnhildur Schram,  „ Svart grjót, blátt haf,“ 11. 
78

 Björn Th. Björnsson, 162. 
79

 Ibid, 162-166. 
80

 Ibid, 167. 
81

 Inn á vefsíðu Konunglegu dönsku akademíunnar er að finna góða greinagerð á þeim breytingum 
sem áttu sér stað á þessum tíma innan Akademíunnar. Það að Akademían hafi boðið upp á slíkt nám 
er um er rætt hér að ofan sýnir hversu mikil breyting hefur átt sér stað hvað varðar listhugtakið. Einnig 
hversu miklu máli hugmyndafræði hreyfinga á borð við Arts and Crafts og Bauhaus skipti. Hér hefur 
því myndvefnaðurinn fengið inngöngu inn í mikilvæga liststofnun og þar með heldur samþætting 
nytja- og fagurlistanna áfram í átt að jafnvægi milli þessara tveggja póla. Þetta átti allt sinn uppruna í 
kringum árið 1910 þegar gagnrýni á kennsluhætti skólans fengu mikinn hljómgrunn, meðal annars 
vegna þeirra tækniþróunar sem iðnbyltingin hafði í för með sér. Natúralisminn sem hafði gegnsýrt 
kennslu skólans vék fyrir nýjum stefnum í málaralist, svo sem expressjónisma og súrrealisma. Í 
kringum 1920 var kennt í smiðjum, líkt og í Bauhaus-skólanum, og Art Nouveau-hreyfingin var farin að 
hafa áhrif á danskt listalíf. Þar af leiðandi breyttist stefna Akademíunnar og áhugi á handverki jókst. 
Heimild: Aagesen, „Mellem Tradition og Modernitet: Billedkunst 1900-1954,“ [ Aðgengilegt á 
heimasíðu Akademíunnar: http://www.kunstakademiet.dk/en/schools-visual-arts/history-schools-
visual-arts/art-clashes-and-craftsmanship-1900-1954 ] 
82

 Harpa Þórsdóttir, „Ofið úr íslenskri ull,“ 41. 
83

 Ibid, 41. 
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Með tíð og tíma tók myndvefnaðurinn jafnmikið pláss í huga Júlíönu og 

málverkið sem hafði alltaf átt stóran hluta hennar listrænu sköpunar. Júlíana prófaði 

sig áfram og óf úr ýmiskonar bandi en eftir að hafa prófað að vefa úr íslenska 

lopanum var ekki aftur snúið. Ullarbandið litaði hún svo með íslenskum jurtum. Með 

því að lita ullina sjálf gat hún stjórnað því hvernig liturinn varð.
84

 Einnig notaðist hún 

við íslensku sauðalitina og blandaði hún þeim iðulega saman við skæra jurtalitaða ull. 

Litirnir skiptu Júlíönu miklu máli og voru þeir að hennar sögn einn mikilvægasti hluti 

verka hennar. Af þessu má sjá að íslensk náttúra var henni kært hráefni. Jurtalitunin 

tengdi hana við heimalandið sem var henni mikil listræn innspýting.
85

 

Þetta efnisval hennar – ullin – var eitt af einkennum verka Júlíönu. Iðulega var 

fjallað um hana í erlendri umfjöllun sem mikilvægan þátt verka hennar. Þess má geta 

að íslenska ullin var ekki mikils metin á þessum tíma á Íslandi. Hún var talin vera gróf 

og afar hentug í ýmiss konar yfirhafnir til varnar hinum síbreytilegu íslensku veðrum 

og vindum – meira var það ekki.
86

 Júlíana hefur því verið ákveðinn brautryðjandi á 

sviði listvefnaðar í notkun sinni á ullinni.  

Einfaldleiki er það sem einkennir listvefnað Júlíönu og var hann af þrennum 

toga. Tuskumottur, flatvefnaður og röggvateppi. Tuskuteppin voru, eins og nafnið 

gefur til kynna, teppi ofin úr tuskum. Þess konar mottur nutu alþýðuhylli í Danmörku 

á árunum 1930 til 1940 en það kann að vera vegna þeirrar kreppu og harðæris sem 

herjaði á heiminn. Afgangar voru nýttir til fulls. Í flatvefnaði mátti sjá þau mótíf sem 

einkenndu listvefnað Júlíönu. Það er, þau óhlutbundnu, geometrísku og lífrænu form 

sem léku um myndflötinn. Ekki ósvipað því ef um óhlutbundið málverk væri að 

ræða.
87

 Hér verður þó að koma fram að Júlíana gerði sér ávallt grein fyrir þeim mun 

sem var á þessum tveimur miðlum, málverki og listvefnaði, og vildi til að mynda ekki 

gangast við því að listvefnaður sinn væri abstrakt. Harpa Þórsdóttir segir í umfjöllun 
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sinni um listvefnað Júlíönu í Vefur lands og lita: „Ekki er óhugsandi að Júlíana hafi 

viljað draga skýr mörk milli málverksins og vefstólsins [...]“
88

  

Í röggvateppunum mátti einnig sjá þessi óhlutbundnu mótíf en þó hentaði sá 

vefnaður betur fyrir lífrænu formin og því eru formin yfirleitt „mýkri“ líkt og Harpa 

orðar það.
89

 Þó geómetrísku formin sé einnig að finna í röggvateppum Júlíönu þá 

verður að segjast að teppin verða grófari og klossaðri. Mynstrin í teppagerðum þeim 

er nefnd hafa verið hér nálgaðist hún með því að teikna mynstur á blað án nokkurrar 

hugmyndar um hvað gæti komið út. Hér er því um hálfgerða ósjálfráða mynsturgerð 

að ræða. Oft óf Júlíana sömu mynstrin aftur og aftur en þó með mismunandi 

áferðum.
90

 Dæmi um röggvateppi er verkið Slangan (190x135) frá árinu 1957 (sjá 

mynd 1). Það er nánast nákvæm eftirmynd verks sem Júlíana sýndi á vegum dansks 

listhóps á Mílanóþríæringnum árið 1951 en talið er að sá þríæringur hafi opnað augu 

umheimsins fyrir norrænni hönnun og list. Á þeirri sýningu vann Júlíana til 

gullverðlauna fyrir umrætt teppi og var það eitt af hennar mestu afrekum. Þetta var 

einnig í fyrsta skipti sem íslenskur listamaður vann til þess konar verðlauna fyrir 

listhönnun á alþjóðlegum vettvangi. Í teppinu sjást lífræn mótíf og óhlutbundin form. 

Mjúkar línur leika um karrígulan bakgrunninn og minna um margt á slöngu. 

Einfaldleikinn sem Júlíana var þekkt fyrir er hér í aðalhlutverki. Fáir litir og sveigðar 

línur falla vel saman og auðséð er að listamaðurinn hefur mikið vald á miðlinum og 

óhlutbundinni myndbyggingu.
91

 

Óhlutbundin mótíf í listvefnaði Júlíönu fara varla fram hjá neinum en 

áhugavert er að hún leit aldrei á listvefnað sinn sem abstrakt. Í raun má segja að legið 

hafi í orðum hennar að henni hafi í rauninni ekki þótt mikið til abstraktlistar koma. 

Harpa nefnir að það sé hins vegar ekki hjá því komist að sjá þessi óhlutbundnu form. 

Nefnir hún meðal annars að áhugavert sé að mynsturgerðir teppa hennar fari eftir 

þeim straumum sem eru við lýði hverju sinni. Til að mynda er hægt að finna 

mynstursamsvaranir í lífrænum formum Júlíönu, sem Harpa kallar „amöbuform“, og í 

alþjóðlegum mynsturgerðum fimmta, sjötta og sjöunda áratugarins. Ásamt 

geometrískum formum sem þá voru vinsæl.
92

 Hins vegar bendir Harpa jafnframt á að 

sú sýn Júlíönu að hún hafi ekki verið að vinna beint inn í abstrakt hefðina sem var við 

                                                 
88

 Ibid, 44. 
89

 Ibid, 43. 
90

 Ibid, 43-45. 
91

 Ibid, 49-50. 
92

 Ibid, 45. 



 22 

lýði á þessum tíma, skipti máli. Áhugavert er þó að hægt er að finna ákveðna 

mynstursamsvaranir við abstraktform samtímalistamannanna Kandinskys, Mírós og 

Arps í lífrænum mótífum veggteppa hennar. Til að mynda má nefna flatofið veggteppi 

frá árinu 1957 (sjá mynd 2) sem hæglega væri hægt að bera saman við verk 

Kandinsky og Míró. Harpa nefnir að svört skálínan á karrígulum grunninum og hvítar 

doppurnar beri með sér keim frá þessum listamönnum, þrátt fyrir að ekki sé um 

„beinan skyldleika“ að ræða.
93

 Þess ber þó að geta að í Danmörku á þriðja áratugnum 

voru geómetrísk mynstur orðin vinsæl og talar Harpa um að þess konar mynstur séu 

„[...] í raun fyrsta mynsturgerðin sem kemur fram í dönskum handteppavefnaði[...]“.
94

  

Þriðji áratugurinn í Danmörku, á sviði lista og hönnunnar, einkenndist af 

notagildisstefnunni (e. functionalism), þar sem litið var til kúbismans, náttúruforma 

og geometrískra forma. Hönnun og notagildi héldust í hendur í þessari stefnu líkt og 

nafnið gefur til kynna. Liggur því beint við að hugsa til Bauhaus sem aðhylltist einnig 

þess konar hugmyndafræði líkt og sjá má að framan.
95

 Það kann að vera ástæðan fyrir 

þessum óhlutbundnu formum Júlíönu enda var hún að byrja að fást við sinn vefnað í 

Danmörku á þessum mótunartímum. 

Júlíana sýndi fyrst vefnað hér á landi á sýningu í Reykjavík árið 1926 og ekki 

fékk hann mikla umfjöllun. Ríkarður Jónsson nefndi þó að það væri augljóst að 

Júlíana væri afar hæfileikaríkur listvefari.
96

 Þrátt fyrir þessi orð vakti listvefnaðurinn 

ekki þá verðskulduðu athygli sem hann átti eftir að vekja í Danmörku. Eins og fram 

hefur komið kann þetta framhjálit Íslendinga að hafa stafað af þeirri staðreynd að hér 

á landi voru málverk og höggmyndir í mikilli útrás og gífurleg gerjun var á því sviði. Í 

þessu samhengi er áhugavert að Júlíönu hefur aðallega verið minnst í íslenskri 

listasögu sem málara fremur en listvefara. Hefur listvefnaður hennar fallið verulega í 

skugga málverka hennar enda það sá miðill sem átti hug og hjarta Íslendinga. Hins 

vegar var Júlíana afar vel metinn listvefari í Danmörku og á Norðurlöndum og fékk 

hún oftar en einu sinni verðlaun fyrir listvefnað sinn á sýningu verka sinna í 

Listiðnaðarsafni Dana.
97

  

Júlíana sýndi alltaf málverk sín og listvefnað samhliða og gerði hún það til að 

leggja áherslu á listvefnað sinn sem myndlist, þrátt fyrir að hafa verið meðvituð um 
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mismunandi eiginleika miðlanna.
98

 Listvefnaður var því í hennar augum ekki 

handverk heldur hluti af myndlistinni á sama hátt og málverkið. Þá lagði hún áherslu á 

frelsið sem veflistin bar með sér. Þannig fannst henni hún að einhverju leyti frjálsari í 

vefnaðinum heldur en í málverkinu en Hrafnhildur Schram segir:  „Vefurinn krefst 

meiri einföldunar og samþjöppunar og þar gat Júlíana losað sig úr viðjum 

natúralismans. Þar vann hún með heila fleti og fáa liti, oftast jarðliti.“
99

 Hér er hins 

vegar áhugavert að áhrif listvefnaðarins birtist á mjög skemmtilegan hátt í málverkum 

hennar og þá ekki síst í áferð verkanna. Hrafnhildur Schram nefnir til að mynda að 

áferð Heklumyndar frá árinu 1939 sé undir miklum áhrifum frá vefnaðinum. 

Hrafnhildur segir: „Áhrifin frá vefnum koma einnig fram í meiri efniskennd og 

heildaráferðin verður mjúk og voðfelld og minnir um margt á áferð ullarvoðar.“
100

 

Formin blandast saman, útlínur verða óskýrari og þróun myndefnisins verður 

einfaldara og færist smám saman í átt að hinu óhlutbundna þrátt fyrir að Júlíana sé að 

mála hlutbundið landslag.
101

  

Hér hefur verið fjallað um Júlíönu Sveinsdóttur og lögð var áhersla á 

listvefnað hennar. Júlíana óf Ísland á vissan hátt inn í verk sín með notkun íslenska 

ullarefnisins og jurtalitunar úr íslenskum jurtum og var það eitt af hennar einkennum. 

Áhrif norrænnar óhlutbundinnar, módernískrar myndlistar og hönnunar má sjá í 

verkum Júlíönu og þá sérstaklega í óhlutbundnum listvefnaði hennar. Áhrifin má 

einnig sjá í áherslu innan módernismans á notkun fleiri miðla í listrænum tilgangi, 

samanber áherslu á notkun vefnaðar, en sú þróun heldur áfram í samtímamyndlist.
102

  

Ljóst er að listvefnaður Júlíönu skiptir miklu máli. Hann er hluti af þróun 

listarinnar í átt að opnari listheimi þar sem handverkið er metið að sömu verðleikum 

og hinar fögru listir. Eins og kom fram hér að framan var vefnaður á Íslandi hluti af 

listiðnaði sem blómstraði innan Heimilisiðnaðarfélagsins í byrjun 20. aldar. Júlíana 

vann fyrst um sinn með vefnað á þeim forsendum en fór síðan að vinna með miðilinn 

á forsendum myndlistar, en ekki nytjalistar. Það kann að vera að Júlíana hafi ekki 

unnið með það að markmiði að samþætta listirnar. Miðað við þær heimildir sem 

skoðaðar voru fyrir þetta verkefni er líklegra að hún hafi unnið með vefnað vegna 

þess að miðillinn hafi vakið áhuga hennar og hentaði vel til myndlistarsköpunar. Líkt 
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og fram hefur komið taldi hún listrænt gildi listvefnaðar síns vera til jafns við listrænt 

gildi málverka sinna enda sýndi hún iðulega vefnað og málverk saman og talaði um 

listvefnað sinn sem myndlist. Þrátt fyrir að það hafi ekki beinlínis verið markmið 

hennar má engu að síður segja að hún hafi lagt grunn að breyttum viðhorfum til 

handverks og þannig vakið áhuga á listvefnaði. Þetta á bæði við erlendis sem og hér á 

landi, jafnvel þótt íslenskt menningarsamfélag hafi lengst af verið heldur aftarlega á 

merinni hvað evrópska listþróun varðar og ekki skynjað listrænt gildi vefnaðar 

hennar, líkt og erlendir listáhugamenn gerðu.  

Fleiri íslenskar listakonur unnu um svipað leyti, og síðar á 20. öld, með vefnað 

á sviði myndlistar fremur en listiðnaðar. Í því samhengi má nefna Ásgerði 

Búadóttur,
103

 Barböru Árnason (1911-1975), Vigdísi Kristjánsdóttur (1904-1981) og 

Hildi Hákonardóttur (1938), ásamt fleirum.
104

 Nú verður breytt örlítið um stefnu og 

áttundi áratugurinn og verk samtímalistakonunnar Hildar Bjarnadóttur skoðuð, með 

tilliti til breytinga innan listheimsins og upprisu kvenlægs handverks. 
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IV. kafli  

Femínismi og ofin málverk Hildar Bjarnadóttur  
 

Í grein Auðar Ólafsdóttur „Að rekja upp þráð listasögunnar“ er fjallað um íslensku 

listakonuna Hildi Bjarnadóttur. Hildur er ein þeirra listakvenna sem lagt hafa áherslu 

á gamlar hefðir handverksins í verkum sínum og vísar beint í arfleið kvenna sem á 

undan henni komu. Er hún meðal annars þekkt á alþjóðavettvangi fyrir þessa nálgun 

sína í myndlist. Í verkum hennar má greinilega sjá femíníska hugmyndafræði og 

gagnrýni á þá hefð að flokka iðnir karlmanna, þar á meðal málverk og höggmyndir, 

undir fagurlistir á meðan handverki kvenna er haldið utan við þær. Hér vísar hún því í 

karllæga listasögu, mismunandi heim kynjanna og eiginleika hverrar menningar fyrir 

sig. Það er, karlamenningu og kvennamenningu.
105

  

Hildur kom fram á sjónarsviðið á 10. áratugnum. Hún nýtur góðs af því að 

fyrirrennarar hennar höfðu vakið máls á stöðu kvenna innan listheimsins og skoruðu á 

hólm þær feðraveldishugmyndir um listina sem höfðu blómstrað lengi vel. Þær 

breytingar sem talað er um hér áttu sér stað á áttunda áratugnum. Þá  breyttist umræða 

um konur í listheiminum, handverk og listgildi þess. Áður en lengra er haldið í 

umræðu um verk Hildar verða þessar breytingar skoðaðar. 

Handverkið hefur með tíð og tíma á 20. öld færst í forgrunninn og áttu atburðir 

á  áttunda áratugnum þátt í því. Meðlimir í The Crafts Council í Bretlandi á þessum 

tíma reyndu til að mynda að fjarlægja nytjalistarstimpilinn af handverkinu og ýta því 

upp gildisstigann í átt að frjálsri myndlist. Hér verður þó að koma fram að ekki var 

auðvelt að upphefja handverkið og fá það til að vera metið að sömu verðleikum og 

hinar fögru listir. Til að mynda var ekki mikið um fræðileg skrif um handverk sem 

listgrip og var það eitt af því sem reynt var að breyta. Það var meðal annars gert með 

því að handverksmenn og konur fjölluðu um sitt fag í tímaritum tengdu handverki.
106

 

Eins og gefur að skilja breytti þess konar umfjöllun ekki miklu þar sem sviðin 

sköruðust sjaldan. Því var reynt að fá umfjöllun um handverkið í sömu tímaritum og 

einblíndu á fræðilegar umfjallanir um myndlist. Nytjalistarstimpilinn var erfitt að má 

af og illa gekk að fá fjölmiðla til að sýna fram á áhrifamátt og listgildi handverksins. 

Það var ekki fyrr en með komu tímaritsins Crafts árið 1973 sem hlutirnir byrjuðu að 
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breytast. Í því tímariti var fjallað um handverk á sama grundvelli og fagurlistir.
107

 

Síðan hefur ýmislegt breyst og handverkið verið á uppleið. Eitt af því sem á stóran 

þátt í því er femínismi í listum. 

Kyngervi hefur verið nátengt handverks- og nytjalistarstimplinum. Juliette 

MacDonald vitnar sérstaklega, í grein sinni í bókinni Exploring Visual Culture, í 

listfræðinginn Rozsika Parker. Parker talar sérstaklega um útsaum í þessu samhengi í 

bók sinni The Subversive Stitch. Úsaumurinn er samkvæmt Parker þannig stimplaður 

sem kvenlægt listform og þar af leiðandi nytjalist en ekki fagurlist. Það sama mætti 

segja um vefnað. Það kann að vera vegna þeirra feðraveldishugmynda að handverk 

sem konur gera sé ekki list að sama skapi og handverk eftir karla. Þetta sé vegna þess 

að í handverki sínu séu konur einungis að draga fram sína félagslega mótuðu 

kvenlegu eiginleika.
108

 Handverk kvenna, á borð við útsaum eða vefnað, er því 

nytjalist þar sem það var yfirleitt framleitt innan veggja heimilisins, fyrir fjölskylduna 

og til skrauts. Öfugt við málverk og höggmyndir, sem voru oftast framleidd af 

karlmönnum til sölu innan listheimsins.
109

 

Á undanförnum áratugum hafa listakonur náð að gefa hinum kvenlæga stimpli 

textílsins jákvæða merkingu. Ekki síst fyrir tilstilli femínískra viðhorfa sem hófu að 

setja mark sitt á myndlist og listfræðilega orðræðu um og upp úr 1970. Með því að 

grafa ofan í arfleið formæðra sinna og nýta hlutdrægni sína, hvað varðar stöðu 

handverksins og samfélagslega stöðu kvenna, verða verk þessara kvenna ákveðnar 

myndhverfingar fyrir karllæga listasögu, samfélagslega stöðu kvenna og handverks 

þeirra.
110

 Listakonur og fræðimenn sem komu inn á sjónarsviðið á þessum tíma töldu 

brýnt að endurskoða hlut kvenna í listheiminum og finna heimildir um þær svokölluðu 

týndu listakonur sem höfðu aldrei fengið inngöngu inn í hinn karllæga heim 

listarinnar.
111

  

Hér má sérstaklega nefna listfræðinginn Lindu Nochlin sem í greininni „Why 

Have There Been No Great Women Artists?“ frá 1971 fjallaði um stöðu kvenna í 

listheiminum. Sagði hún meðal annars að hugmyndir okkar um hinn mikilfenglega 
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listamann væri goðsögn og afurð karllægrar listasögu. Konur hefðu aldrei haft 

tækifæri til að verða mikilfenglegir listamenn sökum þess að þeim var gert það 

stofnanalega ómögulegt. Meðal annars með því að hefta tækifæri þeirra til náms, en 

Nochlin talaði sérstaklega um aðgengi kvenna að nöktum módelum í því samhengi.
112

 

Hér má sjá að áttundi áratugurinn átti eftir að breyta ýmsu hvað varðar stöðu hins 

kvenlæga handverks. Konur mótmæltu mismununinni innan listheimsins og vildu 

meina að ekki væri munur á handverki og listaverki. Eða með öðrum orðum, að ekki 

væri munur á handverki karlmanna og handverki kvenna.
113

 Þar með hóf nýja 

textíllistin innreið sína í listheiminn. 

Sýningin Með viljann að vopni, sem opnuð var árið 2010 á Kjarvalsstöðum 

leit sérstaklega til þeirra verka sem unnin voru af konum á árunum 1970 til 1980.
114

 

Textílmiðlarnir komu þar meðal annars sterkir inn. Þóttu þeir bera með sér nútímalega 

hugmyndafræði sem bauð karllægri listasögu birginn. Notast var við ýmsan 

náttúrulegan efnivið og nefnir Hrafnhildur Schram í sýningarskrá sýningarinnar til að 

mynda hrosshár og striga. Textíllist þessa tímabils var ekki bundin við ákveðna 

staðsetningu innan safnarýmisins heldur yfirtók hún alla anga þess. Vitanlega var það 

mismunandi milli listakvenna hver áhersla þeirra var í listsköpun sinni.
115

 

 Mótíf í listvefnaði breyttust einnig og óhlutbundinn listvefnaður laut í lægra 

haldi fyrir fígúratífum myndvefnaði sem þótti afar hentugur til að benda beint á það 

sem amaði að innan hins karllæga samfélags.
116

 Hrafnhildur nefnir hér margar af 

merkustu listakonum landsins sem dæmi um þær breytingar sem áttu sér stað hér á 

landi hvað varðar stöðu kvenna innan listheimsins og stöðu hins kvenlæga handverks. 

Til að mynda var hægt að sjá viðbrögð listakvennanna Ásgerðar Búadóttur og Hildar 

Hákonardóttur, sem báðar hafa unnið með vefnað, við þessum feminísku 

hræringum.
117

 Þess má geta að Hildur Hákonardóttir var kennari við textíldeild 

Myndlista- og handíðaskólann og var hún mjög þekkt fyrir femínísk og pólitísk verk 

sín.
118

 Textíldeild Myndlista- og handíðaskólans var stofnuð árið 1969 og átti þessi 
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 Hrafnhildur Schram, „ Með viljann að vopni,“ 8-13. 
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 Dagný Heiðdal, „Myndlist í þágu jafnréttisbaráttunnar,“ 141. 
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innleiðing textílmiðlanna inn í listastofnun eftir að hafa áhrif á komandi kynslóðir.
119

 

Vefnaður sem listmiðill var, líkt og komið hefur fram, einn af þeim textílmiðlum sem 

algengir voru í listsköpun femínískra listakvenna og mikil samstaða var í kringum 

þessa miðla. Textílmiðlarnir voru kvenlægir en kvenlægt handverk, líkt og kvenkyns 

listamenn, hafði ekki fengið eins mikla athygli og hinir hefðbundnu karlkyns 

listamenn og verk þeirra. Árið 1974 var Textílfélagið stofnað og þar voru aðeins 

konur félagsmenn. Stofnun félagsins átti að ýta textílverkum upp gildisstigann og 

leggja þannig áherslu á mikilvægi kvenlægs handverks fyrir íslenskt 

menningarsamfélag, ásamt því að gera íslenskar listakonur og verk þeirra sýnilegri. 

Samsýningar skiptu þarna einnig máli og lagði félagið sitt af mörkum til að hvetja til 

íslenskra textílsamsýninga. Á þessum sama tímapunkti, það er árið 1974, var einnig 

settur á laggirnar norrænn textílþríæringur og voru þar félagsmenn Textílfélagsins 

virkir þáttakendur. Þessi norræni þríæringur átti þannig einnig þátt í að efla norræna 

textíllist og opna þar með augu listheimsins gagnvart hinum kvenlægu miðlum.
120

 

Hér má sjá hversu mikil breyting hefur átt sér stað á stuttum tíma. Bersýnilegt 

er hversu miklu máli femínismi hefur haft á umræðu um kvenlægt handverk enda er 

kvenlægt handverk, svo sem vefnaður og útsaumur, aðferðir sem flestir þekkja. Þær 

eru jafnvel hluti af okkar daglega lífi. Þannig var það einmitt hjá Hildi Bjarnadóttur. 

Áhuga Hildar á textíl má rekja til uppeldis hennar en móðir hennar kenndi 

handavinnu. Ólst hún upp, ásamt systrum sínum, við mikla vísun í 

handverksarfleiðina enda mikið um hannyrðir á hennar heimili. Hildur stundaði nám 

við Myndlista- og handíðaskóla Íslands og útskrifaðist frá textíldeild skólans 23 

ára.
121

 Eftir það lá leið hennar til Bandaríkjanna og stundaði hún nám við New Forms 

Department í Pratt Institude í New York. Eftir útskrift dvaldi Hildur um tíma í 

Bandaríkjunum og telur Auður Ólafsdóttir listfræðingur það vera eina ástæðu þess að 

hún leitar í íslenskan menningararf. Enda sé það oft svo með fólk sem flytur erlendis 

að heimalandið og menningin sveipist ljóma og heimþráin láti á sér kræla.
122

 

 Hildur starfar á tímabili samtímalistarinnar eða póst-módernisma
123

 þar sem 

flæði milli listgreina og endurmat á eldri miðlum eins og málverki og höggmyndum 
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hefur verið fyrirferðamikið. Þannig hefur verið unnið gegn hámenningarlegri stöðu 

fagurlista og bent á fleiri miðla sem áður höfðu til að mynda fallið undir 

nytjalistarhugtakið en komið var inn á þessa þróun hér að framan í umfjölluninni um 

nýju textíllistina og femínisma. Samtímalist, eða póstmódernísk list, lítur þannig aftur 

yfir söguna, gagnrýnir hana og virkjar hana í listsköpun. Hægt er að tengja þessa 

hugmyndafræði við þá gerjun sem átti sér stað frá 1960, til að mynda við femíníska 

hugmyndafræði.
124

 Nálgun Hildar er einmitt femínísk en verk hennar teljast einnig til 

naumhyggju (e. minimalism), hvað varðar áherslur hennar á grunneigindir miðilsins, 

sem og hugmyndalistar (e. conceptual art) að því leyti að listhugsun Hildar er 

hugmyndafræðilegs eðlis.  

Naumhyggja kom fram í New York á árunum 1963 til 1965. Í naumhyggju er 

lögð áhersla á einfalda formgerð verka sem oft byggir á geómetrískum formum. Verk 

þeirra manna sem nefndir voru byggðu ekki á aðskilnaði höggmynda og málverka 

heldur á samruna þessara miðla. Gagnrýnendur voru ekki á sama máli um þennan nýja 

stíl og þótti mörgum verk minimalista vera köld, fjarlæg og ókunnug (e. anonymous). 

Ekki er hægt að segja að verkin beri með sér andrúmsloft tilfinninga og því ansi ólík 

verkum expressjónista.
125

  

Hugmyndalist felur í sér listsköpun sem byggir á virkni hugmynda. 

Hugmyndalist rekur uppruna sinn til New York á sjöunda áratugnum. Hún fól í sér 

gagnrýni á nútímalist og á þýðingu og samhengi listaverka. Listin er hugmynd eða 

hugtak og út frá hugmyndinni og/eða hugtakinu eru ýmsir miðlar nýttir til að koma 

hugmyndinni á framfæri. Hugmyndalist í sinni tærustu mynd forðast alla raunverulega 

miðla og byggir þannig á notkun orða til að miðla listhugmynd sinni.
126

 Í tilfelli 

                                                                                                                                            
samtímalistina byggja því á grunni heimspekinnar en ekki fagurfræðinnar líkt og algengt var á tímum 
hinna fögru lista. Þannig skýrir heimspekin frá því hvað sé list á meðan fagurfræðin segir okkur hvað sé 
fallegt en ekki hvað sé list. Listin er því orðin hugmyndafræðilegri en áður. Samkvæmt Amy Dempsey 
byggir samtímalist eða póst–módernismi  ekki á einni hugmyndafræði, þar sem margar stefnur lifa 
innan samtímalistarinnar. Nefnir hún að samtímalistin hafni módernismanum á sama tíma og hún 
viðheldur honum, meðal annars með því að endurvinna listasöguna, gagnrýna hana og velta fyrir sér 
spurningum um hvort frumleiki á sviði lista sé mögulegur. 
Heimild: Jón B. K. Ransu, Listgildi samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi, 2, 7; Dempsey, Styles, 
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Hildar er femínísk hugmyndafræði gífurlega sterk ásamt vangaveltum um hvað sé list 

og af hverju. Vefnaðurinn og ýmiss konar handverk eru hennar miðlar, svo sem 

útsaumur, jurtalitun og hekl. Hér á eftir verður aðallega einblínt á ofin málverk hennar 

en í þeim er naumhyggjan oft áberandi.  

Olíumálverk á striga hafa gegnsýrt vestræna listmenningu mannkynsins frá 

endurreisn og verið í efsta sæti yfir hámenningarlegar afurðir síðan. Samanber 

hugmyndir Kristeller um aðskilnað fagurlista frá iðngreinum. Samkvæmt Auði 

Ólafsdóttur  fjallar um 90% vestrænnar listasögu um sögu olíumálverksins sem eins 

og kannski hefur komist til skila hér að framan, var að mestu leyti afurð 

karlamenningarinnar, karlægs sjónarhorns og þar af leiðandi hámenningarinnar.
127

 Ef 

betur er að gáð er hins vegar hægt að finna hliðstæður milli málverks og vefnaðar. Í 

báðum tilvikum er verið að vinna með striga sem er ofinn. Undirlagið í slíkum 

málverkum og veggteppum er vefnaður sem myndin er unnin á/í. 

Í verkinu Ógrunnaður málarastrigi frá árinu 2005 má sjá hugmyndafræði 

Hildar um eðli strigans. Hún kaupir sérstakt hágæða hörefni frá Belgíu og vefur það 

upp í venjulegan, ógrunnaðan málarastriga. Þannig leggur hún áherslu á grunnefni 

strigans, úr hverju hann er og hvernig hann varð til, ásamt því að setja hann í 

samhengi við listkerfi nútímans – hvað sé nytjalist og hvað sé fagurlist. Þannig mætir 

hún einhliða listasögunni með staðreyndirnar að vopni.
128

 

Það sama má sjá í verkinu Gingham, Cadmium Red Medium frá árinu 2005 en 

það verk er útlitslega öðruvísi en hið fyrra (sjá mynd 4). Hildur vefur þræði saman í 

málarastriga. Hún hefur litað hluta þráðanna með rauðri akrílmálningu á þann hátt að 

útkoman er fremur í átt við köflóttan borðdúk. Þannig gæti áhorfandinn haldið að um 

venjulegan rauðköflóttan dúk væri að ræða sem listamaður hefði einfaldlega keypt út í 

búð og strengt á striga, en svo er ekki. Að baki liggur mikil vefnaðarvinna sem hengd 

er upp á vegg líkt og um klassískt málverk væri að ræða, þar sem notast hefði verið 

við pensil og málningu til að framkalla myndefni.
129

 Þannig samtvinnar hún annars 

vegar nytja- og fagurlistirnar og hins vegar kvenlægt handverk og karllægt málverk. 
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Akrílmáluðu þræðirnir falla inn í undirlagið. Striginn hættir að vera undirlagið eða 

bakgrunnur og verður órjúfanlegur hluti af sjálfu verkinu. 

Hér er áhugavert að með því að taka í sundur fyrirfram gefna hugmynd um 

tilbúinn málarastriga og vefa hann upp frá grunni er Hildur að vitna beint í þann 

veruleika sem hinn karllægi listheimur hefur kosið að líta fram hjá – að margir þeir 

strigar sem hinu merku málarar listasögunnar notuðu, íslenskir eða erlendir, voru 

einmitt afurðir ákveðins handverks. Strigarnir eru nefnilega í eðli sínu ofnir. Þar af 

leiðandi mætti segja að handverkið – vefnaðurinn – sé í raun undirstaða hinnar 

hámenningarlegu myndlistar. Með því að einblína í verkum sínum á grunn 

málverksins og undirstöðu þess, strigann, kallar Hildur ekki aðeins fram þá fagurfræði 

sem bundin hefur verið málaralistinni heldur einnig fram þær sögulegu staðreyndir 

sem bundnar eru miðlinum.  

 

Tvær listakonur – ólík list  
 

Hér að framan hefur verið farið yfir verk Hildar Bjarnadóttur ásamt því að líta yfir 

þær breytingar sem áttundi áratugurinn hafði í för með sér hérlendis sem og erlendis. 

Að svo búnu er áhugavert er að skoða verk Hildar í samanburði við verk og 

hugmyndafræði Júlíönu Sveinsdóttur.  

Hildur leggur áherslu á vefnaðinn sem myndlist líkt og Júlíana Sveinsdóttir. 

Hún er ekki að göfga handverkið á kostnað málverksins heldur er hún aðeins að nota 

vefnaðinn í svipuðum listrænum tilgangi og málverk í listasögunni. Þannig leggur hún 

miðlana til jafns.
130

 Hér verður þó að koma fram að verk Hildar og Júlíönu eru mjög 

ólík.  

Júlíana er fyrirrennari Hildar og höfundarverk hennar endurspeglar þær 

breytingar á listhugtakinu sem hræringar módernismans hafði í för með sér í þá átt að 

má út mörk milli nytjalista og fagurlista. Þetta mátti sjá skýrt í því að Júlíana fékk 

tækifæri til að læra listvefnað við góbelíndeild dönsku akademíunnar á þriðja 

áratugnum. Líkt og komið hefur fram var listvefnaður byrjaður að sækja í sig veðrið í 

Danmörku á þessum tíma, fyrir tilstilli notagildisstefnunar á sviði myndlistar, 

listiðnaðar og hönnunnar líkt og fjallað var um að framan. List Júlíönu er því að vissu 

leyti ennþá tengd hugmyndum um hið fagra í listinni og stöðu hinna fögru lista þó svo 
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að vissulega hafi ákveðin þróun innan módernismans skorað stigveldi listanna á hólm. 

Vefnaður var að hennar mati frjáls og einfaldur myndlistarmiðill en ekki er hægt að 

segja að hún hafi valið að vinna með vefnað út frá hugmyndafræðilegum forsendum 

líkt og listamenn samtímans. Hildur starfar hins vegar á allt öðrum tíma og þar af 

leiðandi á öðrum forsendum.  

Hildur er samtímalistamaður og list hennar er hugmyndafræðilegs eðlis. Það 

má segja að list Hildar sé þannig heimspekilegri en list Júlíönu og að samspil Hildar 

með fagurfræði og listgildi sé þannig ákveðinn leikur að skreytigildi handverksins og 

þannig ádeila á stöðu þess. Verkin hennar eru fagurfræðilega falleg en samkvæmt Jóni 

B. K. Ransu myndlistarmanni (1967) byggir fagurfræði samtímalistarinnar á fram-

setningu og hönnun listaverksins. Nefnir Jón þar sérstaklega verk Hildar sem hann 

segir að séu afskaplega falleg vegna þess „vandaða handverks“ sem listakonan 

sýnir.
131

 Sú fegurð ákvarðar hins vegar ekki að verkið sé listaverk innan listheimsins 

heldur ákvarðar hugmyndin, sem verkið er byggt á, stöðu þess og listgildi. Hið 

velunna handverk hjálpar þó vissulega að gefa hugmyndinni, sem liggur að baki lista-

verkinu, gildi.
132
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Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið rakin þróun hefðbundins handverks frá því að kallast 

nytjalist í að flokkast undir fagurlistirnar í vestrænni listasögu. Lögð var áhersla á 

vefnað með hliðsjón af verkum og hugmyndafræði tveggja íslenskra listakvenna með 

það að markmiði að sýna fram á breytingar á listhugtakinu og hvernig þær breytingar 

birtast meðal annars í íslensku samhengi. 

 Byrjað var á þvi að skoða þróun listhugtaksins og listkerfi nútímans 

skilgreint. Í því samhengi var komið inn á fagurfræðikenningar 18. aldar. Hér er 

dregin sú ályktun að þær hafi átt stóran þátt í að ákvarða það listgildi sem byggt var á 

þar til liststefnur á síðari hluta 19. aldar og á 20. öld fóru að vinna gegn slíkri 

aðgreiningu. Þannig var skoðað hvernig byggður var múr milli fagur- og 

nytjalistanna. Þessi múr var svo hægt og rólega brotinn niður með hugmyndum Arts 

and Crafts og Bauhaus- skólans en báðar stefnurnar fela í sér samþættingu listanna og 

viðbrögð við iðnvæðingu nútímans. Arts and Crafts spornar gegn iðnvæðingunni með 

endurvakningu handverksins en Bauhaus leitast við að samþætta list, hönnun og 

iðnvæðingu. Ekki er hægt að segja að borið hafi á þessum breytingum innan íslenska 

listheimsins fyrr en á fimmta og sjötta áratugnum. Það kann helst að vera vegna þess 

hve seint nútímalist mótast hér á landi og hversu mikilvægar fagurlistirnar, svo sem 

málverk og höggmyndir, þóttu fyrir Ísland. Þessir miðlar þóttu vera leiðin til framtíðar 

og endurreisnar íslenskrar menningar á tímum sjálfstæðisbaráttunnar. Hins vegar kom 

hér einnig í ljós mikilvægi Heimilisiðnaðarfélagsins og gildi listiðnaðar fyrir íslenskt 

samfélag en listiðnaður, svo sem vefnaður, var efldur til sköpunar fallegra og 

þjóðlegra nytjahluta. Þjóðlegar hannyrðir urðu því einnig mikilvægar fyrir upprisu 

íslenskrar menningar og áttu þátt í að fegra landið og skreyta.  

Í því samhengi var áhugavert að skoða list Júlíönu Sveinsdóttur sem var mikils 

metinn listvefari á Norðurlöndum. Eftir að hafa ofið nytjavarning til sölu í tíu ár 

uppgötvaði hún loksins möguleika miðilsins. Eftir það leit hún á listvefnað sinn sem 

listræna tjáningu fremur en handverk með ákveðið notagildi. Sýndi hún meðal annars 

málverk sín og vefnað saman til að leggja áherslu á það. Hvað varðar tengsl Júlíönu 

við Ísland má segja að hún hafi einnig átt þátt í því að nýta þjóðlegan arf í listvefnaði 

sínum. Það gerði hún með því að vefa Ísland inn í veggteppi sín með notkun íslenskra 

jurta og íslensku ullarinnar. Með notkun jurtalitaðrar ullar tengdi Júlíana verk sín 
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Íslandi og taldi hún tengsl litanna við Ísland vera eitt það mikilvægasta í verkum 

sínum. Júlíönu var afskaplega vel tekið sem listvefara í Danmörku þar sem hún bjó 

mestalla ævi sína. Notkun hennar á íslensku ullarbandi þótti þar sérlega merkileg. Á 

Íslandi hefur henni ávallt verið fyrst og fremst minnst sem listmálara vegna þeirra 

landslagsverka sem sýndu íslenskt landslag. Þetta kann einnig að vera vegna þeirrar 

stöðu sem vefnaður og nytjalist höfðu hér á landi. Vefnaður hafði stöðu innan 

listiðnaðar fremur en fagurlistanna og var það svo fram til fimmta og sjötta 

áratugarins. Á hinn bóginn hafði listvefnaður notið mikillar hylli í Danmörku á þriðja 

áratugnum, meðal annars fyrir tilstilli notagildisstefnunnar. 

 Miklar breytingar áttu eftir að verða á listgildi kvenlægs handverks og sást 

það sérstaklega með hræringum  áttunda áratugarins. Skoðað var hvernig handverkið 

fékk vettvang innan fræðilegrar umfjöllunar um list, meðal annars í tímaritinu Crafts. 

Á þessum tíma blómstraði femínísk listumfjöllun og kvennapólitísk verk urðu einnig 

fyrirferðameiri. Byggðu þau mörg hver á endurvakningu kvenlægs handverks, það er, 

textíls og áttu þátt í að bjóða karllægu listgildi birginn. Í því samhengi voru verk 

Hildar Bjarnadóttur skoðuð og komist var að því að verk hennar eru femínísk og 

hugmyndafræðilegs eðlis. Fegurðin býr í formgerð og handverki verka hennar og 

vinnur hún út frá femínískum forsendum í myndlist. Hún færir handverk og fagurlistir 

saman og tvinnar þannig saman forsögu og uppruna málarastrigans við fagurfræðilegt 

gildi málverka. Verk Hildar vitna í alla þá vinnu sem fór í gerð nytjalistar og hvernig 

konur áttu sinn þátt í að skapa myndlistarhefð án þess að hafa fengið þá 

viðurkenningu sem þær áttu skilið að fá. Þannig má segja að hún sýni fram á hversu 

snauður myndlistararfurinn væri ef ekki hefði verið fyrir þá listrænu hugsun sem átti 

sér stað í kvennamenningunni. Einnig bendir hún á mikilvægi vefnaðar fyrir 

listsköpun almennt þar sem málarastrigi er tæknilega séð ofinn. Nytjalistarhugtakið 

hverfur fyrir formrænni fegurð og handverkið færist upp gildisstigann sem fullgild 

aðferð í sköpun myndlistarverka. Handverkið er í höndum Hildar miðill sem einnig er 

hægt að nota í myndlistarlegum tilgangi rétt eins og málverk eða vídeó. Tekið var 

dæmi af tveimur verkum hennar þar sem áhersla er lögð á ofna eiginleika 

málverksins.  

Júlíana og Hildur eru ólíkar listakonur en þær eiga þó sameiginlegt að hafa 

haft áhrif á hvað telst list. Með verkum sínum bentu þær á að kvenlægt handverk sé í 

rauninni alls ekki skör lægra en annað á handverksskalanum, svo sem málverk eða 

höggmyndir. Ef eitthvað, hefur það þvert á móti auðgað listina og stuðlað að 
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endurnýjun þessara miðla. Hildur gerir það með sinni hugmyndalist og vinnur beint í 

femíníska hugmyndafræði samtímalistar og skorar á hólm karllæga listasögu á meðan 

Júlíana skilgreindi vefnað sinn sem myndlist án þess að hafa haft það beint að 

markmiði sínu að vinna gegn skiptingu fagur- og nytjalista þó að slíkar áherslur, ekki 

síst vegna áhrifa frá notagildisstefnunni á Norðurlöndum, hafi vissulega skapað þær 

forsendur sem listsköpun hennar byggir á. Listakonurnar hafa haft áhrif á íslenska 

myndlist sem hefur verið lituð af karllægu sjónarhorni, líkt og annars staðar í 

heiminum. Það sjónarhorn útilokaði stóran hluta listsköpunar með því að gengisfella 

nytjalistir. Sér í lagi textíl, þar sem það var aðallega kvennaverk. Konurnar eru því 

með verkum sínum, hvort sem það var að yfirlögðu ráði eða ekki, að færa handverkið, 

textílinn, frá því að vera nytjalist og skilgreina vefnað sinn sem fullgildan miðil í 

samhengi frjálsrar myndlistar. Þannig sýna þær um leið fram á listgildi vefnaðar.  
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