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Útdráttur
Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna mikilvægi myndvefnaðar sem verkfæris í
femínískri baráttu. Það er gert með því að skoða innlegg Hildar Hákonardóttur til
kvennabaráttu. Leitast er við að skoða samspil kvennabaráttu og myndlistar í lífi
listakonunnar og það sett í samhengi við stöðuna í dag. Rýnt er í þróun femínismans þar
sem verk og skoðanir Hildar eru sett í fræðilegt, sögulegt og femínískt samhengi. Það er
gert með því að greina þróun kvennabaráttunnar og sér í lagi þær þjóðfélagslegu
hræringar sem áttu sér stað í kringum árið 1975 þegar barátta Rauðsokkahreyfingarinnar
stóð sem hæst.
Helstu niðurstöður eru þær að Hildur nýtti listformið myndvefnað til femínískrar og
pólitískrar baráttu.
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Þakkarorð
Í rannsókninni leyfi ég þræðinum að leiða mig áfram. Þráður er fyrirbæri sem hefur haft
mikil áhrif á líf og list kvenna frá örófi alda og virðast listakonur sífellt taka upp þráðinn
í verkum sínum. Myndlist Hildar Hákonardóttur liggur þar beint við en hún hefur nýtt
þræði til að vefa verk sem minna á baráttu kvenna á beinskeittan hátt. Líkt og fram kemur
þá afmarkast greiningin við konur, en horft er framhjá tilvist þráðsins í list karla og eru
ástæður þess fyrst og fremst ólíkar menningarlegar merkingar í ljósi sögu og hefða.
Áhugi minn á þráðum í verkum listakvenna kviknaði í raun þegar ég fór sjálf að
vinna í myndlist og fann að ég leitaði stöðugt í táknheim þráðarins. Hugsanlega getur
þessi rannsókn hjálpað mér að skilja betur tilvist þráðsins og jafnframt varpað ljósi á það
hvernig konur taka hann upp og hvernig þær nýta hann beint eða táknrænt í verkum sínum
og baráttu.
Mig langar að þakka fjölskyldu minni og öllum þeim sem sýndu hugðarefnum
mínum áhuga, hvatningu og stuðning. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Hlyni Helgasyni
fyrir leiðsögn og mikilvægar ábendingar. Þá vil ég sérstaklega þakka listakonunni, Hildi
Hákonardóttur fyrir alla hjálpina, góða viðkynningu og hlýju í minn garð. En ekki síst vil
ég þakka henni fyrir innlegg sitt til íslenskrar myndlistar, femínískrar baráttu hennar, þau
lóð sem hún hefur lagt á vogarskál listakvenna og þjóðfélagslegra umbóta.
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Inngangur
Myndlistarkonan Auður Hildur Hákonardóttir (síðar Hildur Hákonardóttir) tók virkan
þátt í mótun Rauðsokkahreyfingarinnar. Hreyfingin var lykilafl í íslenskri
kvenréttindabaráttu um miðjan áttunda áratuginn. Áhersla Hildar í myndlist var
myndvefnaður sem var einnig mikilvægur í hennar femínísku baráttu.
Hér er markmiðið að kanna mikilvægi myndvefnaðar sem verkfæris í femínískri
baráttu með því að skoða innlegg Hildar Hákonardóttur til kvennabaráttu. Leitast verður
við að skoða samspil kvennabaráttu og myndvefnaðar í lífi listakonunnar og það sett í
samhengi við stöðu kvenréttindabaráttu í dag. Rýnt verður í þróun femínismans og í verk
Hildar. Skoðanir hennar verða settar í fræðilegt og sögulegt femínískt samhengi. Einnig
er varpað ljósi á þær þjóðfélagslegu hræringar sem áttu sér stað í kringum árið 1975 þegar
barátta Rauðsokkahreyfingarinnar stóð sem hæst. Þráður spilar hér lykilhlutverk og því
verður velt upp hvort og þá hvernig megi taka upp þráðinn að nýju í baráttu samtímans
fyrir jafnrétti kynjanna.
Hugtakið femínismi er haft að leiðarljósi og ber að skilgreina hann og undirstöður
hans lítillega áður en lengra er haldið. Ef rýna á í samfélagsgerðina í gegnum femínískar
linsur ber fyrst að greina frá hugtökunum kynjakerfi og feðraveldi (e. Patriarchy), en
hugtökin hafa að undanförnu verið notuð á víxl og eru almennt talin vísa til hins sama.
Hér verður þó notast við orðið feðraveldi, en það er félagslegt yfirráðakerfi þar sem hið
karllæga er ríkjandi og konur eru kerfisbundið undirskipaðar körlum. Fræðikonan Sylvia
Walby telur feðraveldið, eða kynjakerfið eins og hún kýs að kalla það, vera borið upp af
sex meginsviðum: Menningu, kynverund, ofbeldi, ríkisvaldi, fjölskyldu/heimili og
atvinnulífi.1
Þessi svið tengjast saman innbyrðis, en eru þó engu að síður tiltölulega óháð hvert
öðru, enda er ekki hægt að greina eina algilda uppsprettu valds og ekki hægt að gefa eina
skýringu á undirskipan kvenna. Það er því ekki til nein ein allsherjarlausn á því hvernig
hægt er að brjóta þetta kerfi upp, enda er gert ráð fyrir að kerfið sé borið uppi af
félagslegum athöfnum og samskiptamynstri sem hvílir djúpt í grunngerðum samfélagsins.
Kerfið getur þó verið misjafnlega rótgróið í samfélaginu. Það getur verið lögbundið og
formfest eða ósýnilegt og óáþreifanlegt. Þegar búið er að koma auga á það verður það þó
nokkuð ljóst.2 Ef litið er til sjónarmiðs femínisma þá varpar hann ljósi á það að þetta
1

Sylvia Walby, inngangur að Theorizing Patriarchy (Oxford UK: Basil Blackwell, 1990), 1.
Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?,“ í Rannsóknir í Félagsvísindum
VII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2006, ritstj. Úlfar Hauksson, (445-456) (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006),446.

2

	
  

7	
  

valdakerfi er skipulagt á þann veg að það viðheldur völdum karla með því að útiloka
konur með markvissum og kerfisbundnum hætti. Valdbeiting þessi er réttlætt út frá
hugmyndafræði samfélagsins og mótuð út frá því. Ríkjandi valdahópar útbúa mýtur sem
verða að hinum eina sannleika. Mýtur eru tjáskipti og þeim er viðhaldið á þann hátt að
þær eru taldar hinn náttúrulegi sannleikur.3 Þannig viðheldur feðraveldið sér. Þorgerður
Einarsdóttir segir að samfélagið sé mannanna verk og misréttið líka. Fyrir tilstuðlan
tungumálsins hafi karlar haft einkarétt á því að vera menn, eða þar til að Rauðsokkur settu
fram þá kröfu að konur væru það líka.4 Þorgerður segir jafnframt að femínismi feli í sér
hreyfiafl eða sprengikraft. Hann ögri ríkjandi hefðum, gildismati og valdahlutföllum í
samfélaginu.5
Hvernig hefur listakonan Hildur Hákonardóttir nýtt myndlist og myndvefnað sem
verkfæri í femínískri baráttu sinni? Leitast verður við að svara því með því að rýna í
myndvefnað, skrif og hugsjónir Hildar og er þá gert ráð fyrir því að skrif hennar og
hugsjónir tengist listinni órjúfanlegum böndum.
Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla og niðurstöður. Í fyrsta kaflanum er farið
yfir þróun femínismans og bylgjur hans. Þá verður greint frá því hvað er fólgið í myndlist
sem tengd er þráðum, s.s myndvefnaði og ýmiss konar textíl og hvernig hún tengist
kvennabaráttu. Loks í þriðja kafla verður fjallað um Hildi Hákonardóttur, en í þeim hluta
er að mestu stuðst við heimildir en einnig viðtal sem höfundur tók við hana til þess að fá
betri innsýn í list hennar og skoðanir. Í niðurstöðum og umræðum er svara leitað við því
hvernig listakonan Hildur Hákonardóttir hefur nýtt myndlist og myndvefnað sem
verkfæri í femínískri baráttu sinni í fræðilegu og sögulegu samhengi.

1.

Söguþræðir

Saga kvennabaráttunnar og fræðilegs femínisma eru innbyrðis háð og mótuð af hvert
öðru. Það er því vert að greina hugmyndaarf femínisma út frá þróun kvennabaráttunnar í

3

Ásta Jóhannsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir, Gyða Margrét Pétursdóttir, Kristín Anna Hjálmarsdóttir. Öðlingurinn:
Bergmál kynjakerfis eða persónulegur ávinningur jafnréttis? ritstj. Silja Bára Ómarsdóttir, Rannsóknir í
félagsvísindum XII (bls 16-24) (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands, 2011), 18.
4
Þorgerður Einarsdóttir. Bryddingar: Um samfélagið sem mannanna verk, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000), 7.
5
Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða“, Tímarit Hugvísindastofnunar, (bls. 9-37)
(Reykjavík: Háskóli Íslands, 2002), 16.
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tímans rás. Baráttan og fræðin kallast á og hvert tímabil í kvennabaráttunni hefur sín
félagslegu, menningarlegu og pólitísku baráttumál og einkenni.67
1.1

Að finna þráðinn: Femínískar bylgjur

Í umfjöllun um kvennabaráttu og femínisma er oft talað um þrjár bylgjur. Á það bæði við
um hérlendis sem og erlendis.8 Fjórða bylgjan hefur síðan að öllum líkindum flætt að eins
og greint verður betur frá hér að neðan.
Fyrsta bylgja: Í þróun femínisma ber fyrst að nefna frjálslyndan femínisma sem oft
er kallaður fyrstu bylgju femínismi eða borgaralegur femínismi.9 Hann var ríkjandi frá
árunum 1870- 1920/30 og var tengdur við miklar þjóðfélagshræringar. Á þessum tíma
var iðnvæðingin að ryðja sér til rúms á Vesturlöndum sem aftur kom af stað stórfelldum
breytingum á þéttbýlis og borgarmyndum. Lýðræðisleg réttindi karla jukust og
fjöldahreyfingar urðu til á borð við verkalýðshreyfinguna. Í kjölfarið komu fram á
sjónarsviðið kvennahreyfingar. Konur kröfðust þess að fá sinn hlut innan
þjóðfélagsvaldsins. Frjálslyndar hugmyndir voru upphaflega ríkjandi og var Mary
Wollstonecraft ein af frumkvöðlum þessarar tegundar femínisma. Hún var róttæk og hélt
því fram að konur og karlar byggju yfir sömu andlegu hæfileikum og menntun væri
lykillinn að sjálfstæði kvenna. Menntun og réttur kvenna til menntunar hefur í kjölfarið
verið ein af grundvallar kröfum innan kvennabaráttunnar.10 Karlar tóku líka þátt í
baráttunni og er John Stuart Mill þeirra þekktastur. Rit Mills: Kúgun kvenna kom út árið
1869. Frjálslyndir/borgarlegir femínistar lögðu áherslu á einstaklingsfrelsi og jöfn
tækifæri í formlegum- og lagalegum skilningi. Staða kvenna er skýrð á þann hátt að konur
hafi ekki haft sama rétt og karlar sem þegnar samfélagsins og ekki sömu
menntunarmöguleika.11 Þessi fyrsta bylgja leiddi til mikilla framfara á Vesturlöndum og
þar með talið til kosningarréttar kvenna. Fulltrúar fyrstu bylgjunnar á Íslandi voru meðal
annars Bríet Bjarnhéðinsdóttir og Kvenréttindafélag Íslands.12 Þessi tegund femínisma
hefur verið gagnrýnd fyrir að taka ekki mið af því hve karllægt samfélagið er og að
hugmyndin um hinn fullgilda einstakling er miðuð að og byggð á karllægum gildum. Þó

6

Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt. Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“ í Íslensk
félagsfræði. Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar, ritstjórar Þóroddur Bjarnason og Helgi Gunnlaugsson, (bls. 200225) (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2004), 213.
7
Sama heimild, 213.
8
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir. „Fjórða bylgjan“,19 júní (bls. 62-67) (Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi, 2015), 63.
9
Sama heimild, 63.
10
Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 213.
11
Sama heimild, 214.
12
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 63.
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er mikilvægt að slá þessa bylgju eða þetta tímabil í sögu femínismans ekki út af borðinu
enda er mikilvægt að máta hana við þann tíma sem hún var ríkjandi. Þessi fyrsta bylgja
femínisma var framsækið afl í baráttu kvenna fyrir rétti sínum á 19. öld og í byrjun 20.
aldar. Á þeim tíma voru konur algjörlega útilokaðar frá samfélagslegri þátttöku. Ef horft
er á stöðu kvenna út frá þessu sjónarhorni í dag gleymist að horfa á ríkjandi valdakerfi og
einstaklingsgerðan valda- og aðstöðumun. Einnig er litið framhjá kerfislægum hindrunum
sem eru innbyggðar inn í stofnanir samfélagsins.13
Önnur bylgja: Önnur bylgja hófst í kringum árið 1960 og stóð fram á níunda
áratuginn.14 Hún átti sér margvíslegar rætur, til að mynda stúdentaóeirðirnar í Frakklandi
1968.15 Róttækar vinstri hreyfingar fóru að ryðja sér rúms, mótmæli og gagnrýni á
efnishyggju og framfaratrú jókst. Mikil gerjun átti sér sömuleiðis stað í vísindalegri
umræðu og áhuginn á kvennarannsóknum og rannsóknum á kynjamun jókst.16
Ólíkir hópar femínista komu fram, hver með sína hugmynd að því hvernig best væri
að ná fram jafnrétti. Róttækir femínistar vildu rífa feðraveldið upp með rótum á meðan
að sósíalískir femínistar töldu verkalýðsbaráttuna kjörna til að stuðla að jafnrétti.
Frjálslyndir femínistar horfðu áfram á lagalegu hliðina. Á þessu tímabili varð
Rauðsokkahreyfingin til og Kvennalistinn.17 Hér á landi er oft talið að
Rauðsokkahreyfingin hafi markað upphaf þessarar bylgju. Hreyfingin hratt af stað
vakningu og hreyfði við samfélagslegum kröfum kvenna.18 Baráttumálin sneru meðal
annars að launajafnrétti, dagvistun og frjálsum fóstureyðingum.19 Innviðir samfélagsins
voru þá lítið breyttir, þrátt fyrir fyrri baráttu gerðu stofnanir og menning enn ráð fyrir
hefðbundnu hlutverki kvenna. Áhersla var á valfrelsi án þess að gerð væri grein fyrir
ólíkum möguleikum og sögulegum forsendum hópa og einstaklinga.20
Í kvennabyltingunni sem oft er kennd við árið 1970 var venjubundnum
kynjahlutverkum neitað og viðurkenning á mikilvægi persónulegs lífs krafist, þar sem
femínistar litu á þessi málefni með pólitísku viðhorfi. Ströng skil voru gerð á milli
kvenleika og karlmennsku, almennu- og einka, heimilis- og atvinnu, tilfinninga- og
vitsmunalegu rými og var þetta greint sem völd eins hóps yfir öðrum (e.where analysed
as the means by which one group has power over another). Það sem var persónulegt var
13

Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 214.
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 63.
15
Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 214.
16
Sama heimild, 218.
17
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 63.
18
Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 218.
19
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 64.
20
Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 213.
14
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pólitískt og reynt var að sýna fram á það að persónulegt líf og heimilislíf er alveg jafn
mikið sprottið upp úr stofnunum og hugmyndafræði eins og atvinnulífið. 21
Þriðja bylgja: Talið er að þriðja bylgja femínismans hafi hafist á tíunda áratug
síðustu aldar. Lögð var áhersla á fjölbreytni og frelsi einstaklingsins og gagnrýni kom
fram á fyrri bylgjur sem voru taldar of einsleitar. Þar höfðu hvítar millistéttarkonur verið
fremstar í flokki og blökkukonur og samkynhneigðar konur ekki fengið rými. Þær sem
höfðu verið í forsvari í fyrri bylgjum voru gagnrýndar og sér í lagi fyrir að tala ekki fyrir
allar konur. Baráttan var í orði fyrir allar konur en var í raun bara fyrir hvítar konur.
Gagnrýnin var að mörgu leyti réttmæt. Áhersla þriðju bylgju var á margbreytileika
kvenna. Þó ber að geta þess að á Íslandi var þyngri áhersla á einstaklingsfrelsi en
fjölbreytileika og það kann að skýrast af einsleitni íbúa landsins. Með þriðju bylgjunni er
lögð áhersla á konuna. Að konur væru konur en líka einstaklingar með ólíkar langanir og
þarfir. Ekki væri hægt að afneita því sem geri konuna að konu og þess sem greindi á milli
kvenna. Konur væru til að mynda fátækar, ríkar, svartar og hvítar. Barátta
kvenréttindakonunnar var barátta fyrir betri heimi til handa öllum konum.22 Þeir
femínistar sem tilheyra þriðju bylgjunni hafa oft verið nefndir póstfemínistar og með
þessari mikilvægu vendingu í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna tapaðist þó samstaðan
sem áður hafði verið mikilvægt vopn í baráttunni.23
Fjórða bylgja: Almennt er talið að nú sé tími fjórðu bylgju femínisma og virðist
fjöldasamstaðan aftur farin að ryðja sér til rúms. Fjöldasamstaðan á sér ekki einungis stað
í umheiminum heldur líka í heimi internetsins sem er orðinn vettvangur femínískrar
baráttu í dag. Mannfræðingurinn Brynhildur Heiðar- Ómarsdóttir hefur skrifað um fjórðu
bylgjuna sem hún telur koma frá Bandaríkjunum. Hún telur að femínistar í dag endurmeti
nú merkingu þess að vera þátttakandi í samfélagi manna. Nú eigi sér stað
endurskilgreining á sambandinu við samfélagið. Þetta hamlausa frelsi sem hefur verið við
lýði hafi kostað sitt. Siðleysið, einstaklingshyggja og kæruleysi hafi í raun valdið
hugmyndafræðilegu gjaldþroti á Vesturlöndum sem og annars staðar. Endurmat þurfi að
eiga sér stað á skyldum og ábyrgð gagnvart umhverfinu.24

21

Rozsika Parker, The subversive stitch: Embroidery and the making of the feminine, (New York: Routledge, 2003),
205.
22
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 63.
23
Sama heimild, 64.
24
Sama heimild, 67.
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2.

Að halda þræðinum

Vefnaður á sér aldagamla sögu og það skiptir máli hvar mörkin eru dregin. Tæknilega séð
er málverk á striga eða efni litaður textíll. Aðferðin að nota efni (klæði, dúkur) til að styðja
við málverkið er aldagömul aðferð sem hægt er að rekja til Egypta (um 2000-1786 f.
Kr.).25 Listin að framleiða þráð úr plöntum eða hári, sem er nógu sterkur til að vera
meðhöndlaður meira, fyrirfinnst hvar sem er í heiminum. Þráðurinn er ýmist undinn yfir
í reipi eða spunninn í örþunnan streng. Nánast hvaða form sem hægt er að ímynda sér
getur verið skapað með því að prjóna, vefa eða hnýta þræði. 26
Í þjóðsögu er lagt bann við því að spinna í tunglsljósi því þá getur úlfur
hlaupið upp eftir þræðinum og gleypt tunglið. Þræðir eru því ekki einfalt mál.
Myndmál þráðarins hefur löngum talist til hins kvenlega í menningunni með
tilheyrandi tilvísunum til tenginga og tengsla en margt bendir til að konur
skilgreini sig frekar útfrá tengslum en aðgreiningum. Þessi tengsl geta svo á
stundum tekið ógnvænlega myndir í vefnaði neta og örlaga. Örlagaþræðir
minna líka á að þráðurinn er leið, brú eða ferð; eins og í sögu sem rekur sig
áfram eftir söguþræði. 27
Íslenskan sem og tungumál annarra er full af myndlíkingum sem tengjast einni af elstu
iðju mannkyns.28
Samkvæmt goðsögn er uppruni sköpunargáfu mannkyns tengdur vefnaði en
vefnaðarhæfileikar dauðlegu konunnar Arachne urðu til þess að hún ögraði stöðu
gyðjunnar Aþenu, en vefnaður var uppfinning hennar. Afbrýðisemi Aþenu leiddi til þess
að hún breytti Arachne í kónguló.29 Sumir vilja meina að vefnaðarlist Aþenu sé viðmið
fyrir listina þar sem í þessarri goðsögn sé snert á þeirri aðferð að breyta einhverju
náttúrulegu í list eða varning. Með því að flétta saman náttúruleg efni af mikilli leikni og
laða þau þannig að þörfum mannsins táknar þessi saga og þekking vefnaðarins skilin við
óspillta náttúru, að breyta náttúrulegum heim í gerviheim. Vefaranum Arachne, sem náði
með þjálfun færni í að segja sögur með því að raða saman litríkum þráðum, var fyrir vikið
25

Mildred Constantine og Laurel Jean Reuter, Whole Cloth (New York: Monacelli Press, 1997), 21.
Christiane Lange, formáli að Art and textiles: fabric as material and concept in modern art from Klimt to the
present, Markus Brüderlin, ritstjóri (Ostfildern: Hatje Cantz, 2013), 6.
27
Úlfhildur Dagsdóttir, Þræddir þræðir: Ásgerður Búadóttir, Hildur Hákonardóttir, Guðrún Gunnarsdóttir, Hildur
Bjarnadóttir (Hveragerði: Listasafn Árnesinga, 2009)
28
Christiane Lange, formáli að Art and textiles, 6.
29
Sama heimild, 229.
26

	
  

12	
  

umbreytt í skordýr sem vefur út frá náttúrulegum hvötum. Vefteppi, kóngulóarvefir,
menningarlegar og náttúrulegar aðferðir eru þannig tengdar saman í þessari goðsögu
Arachne. Vefarar og kóngulær hafa verið rík uppspretta sagna þar sem þau hafa fengið
að tákna kvenleika og móðureðli þar sem þau skapa þræði, mynda tengslanet og spinna
örlagaþræðina.30 Kvenleiki, saumaskapur og fjölskylda eru þannig ofin saman í eitt. Það
er óumflýjanlegt þegar saga textíls er skoðuð að horfa framhjá klisjulegum hugmyndum
um kvenleika og karlmennsku. Með því að fást við þennan miðil eru listamenn að fást við
hefð, hlaðna af sögu og merkingu. Í menningarsögu Vesturlanda hefur vefnaður verið
tengdur við kvenleika. Eitt dæmi um það kemur fram í sögunni um Þyrnirós sem datt í
djúpan svefn er varði í hundrað ár, þegar hún stakk sig á snældu inni í forboðnu herbergi
og vaknaði aðeins upp þegar sjálfsöruggur prins barðist í gegnum vef þyrna til að komast
inn í kastala hennar þar sem hann vakti hana með kossi. Blóð og snælda, meydómur,
vefnaður og kynvitund eru óviðráðanlega tengd saman í þessu ævintýri.31 Vefurinn
verður að tengjandi þráðum sem tengir manneskju við manneskju og örlög einnar persónu
við örlög annarrar persónu.32 Myndlíkingar í tengslum við kóngulóarvefi og hina
manngerðu vefnaðarlist hafa verið svo áhrifaríkar að þær hafa átt þátt í því að opna upp
víddir í átt að þekkingarsköpun. 33
Tölvur samtímans eiga rætur að rekja til vefnaðar, þar sem fyrstu hugmyndir manna
um stafrænt kerfi komu fram út frá þróun á nýjum vefstól á 19. öld sem fékk nafnið
Jacquard vefstóllinn. Á Austurlöndum á franski gataspjaldavefstóllinn sér langa forsögu
þar sem mynstur höfðu verið þrædd inn á spjöld til að gera flókinn vefnað.34
Veraldarvefurinn eða Internetið sem hnattrænt netkerfi tölva hefur það í för með sér að
netkerfi eru ekki einungis áþreifanlegir vefir heldur ósýnilegir þræðir sem gera okkur
kleift að tengjast hvert öðru og auðvelda upplýsingaflæði sem gerir það að verkum að
félagslegt mikilvægi vefsins fer stöðugt vaxandi. Netið er táknmynd eða myndlíking fyrir
mikilvægi gagntengsla, hann er samskiptavefur og tengslanet.35

30

Birgit Schneider, „Caught in the tangle of the net: On a history of the network metaphor“ í Art and textiles: fabric as
material and concept in modern art from Klimt to the present, Markus Brüderlin ritstjóri, (Ostfildern: Hatje Cantz,
2013) 332-333.
31
Julia Wallner, „Spiderwoman: Violability, vulnerability and analogous stitching: The reevaluation of gender-specific
clichés“ í Art and textiles: fabric as material and concept in modern art from Klimt to the present, Markus Brüderlin
ritstjóri (Ostfildern: Hatje Cantz, 2013) 317.
32
Julia Wallner, „Spiderwoman“ 317.
33
Birgit Schneider, „Caught in the tangle of the net“ 332-333.
34
Laura Breede, „Networks: From mummy shroud to the world wide web“ í Art and textiles: fabric as material and
concept in modern art from Klimt to the present. Markus Brüderlin ritstjóri. (Ostfildern: Hatje Cantz, 2013) 179.
35
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2.1

Að rekja þráðinn: Hinar týndu listakonur

Björn Th. Björnsson fjallaði í viðtali um list kvenna, en þar segir hann að íslensk listasaga
byrji með konum og færir þau rök fyrir því að í elstu ritum okkar, Eddukvæðum, er sagt
frá konum sem „byrða“ myndir á borða. Þar er fjallað um Brynhildi í Oddrúnargráti sem
vefur eða saumar afrek Sigurðar Fáfnisbana. Í Guðrúnarkviðu hinni fornu er lögð í munn
Guðrúnar Gjúkadóttur frásögn af dvöl hennar í Danmörku hjá Þóru Hákonardóttur, þar
sem þær saumuðu langa refla með rómantískum myndum, en þó aðallega orrustumyndir
og bardaga. Í viðtalinu nefnir Björn fleiri hagleikskonur. Líklegt þykir að mörg þeirra
verka sem varðveist hafa þar sem listamaður er sagður óþekktur, séu eftir konu. Björn
telur að lengsti íslenski refillinn sem til er sé líklegast eftir konu. Hann er frá Hofi í
Vopnafirði og er 10 metrar á lengd.36
Það er talsvert til af íslenskum vefnaði frá fyrri öldum, þar á meðal er listvefnaður
af ýmsu tagi í varðveislu á Þjóðminjasafni Íslands og víðar. Það hefur þó fátt varðveist
frá miðöldum. Þrátt fyrir að vefstólar hafi verið í notkun í Norður - Evrópu frá því fyrir
1200 þá ruddu þeir sér ekki rúms á Íslandi fyrr en á seinni hluta 18. aldar. Vefnaður á
Íslandi frá landnámstíð og fram yfir um miðja 18. öld var mestallur unninn í vefstað,
kljásteinavefstað. Það var erfiðisvinna og seinlegt að vefa í vefstaðnum, þar sem standa
þurfti við verkið og ganga nokkrum sinnum fram og aftur við hvern fyrirdrátt ívafsins og
auk þess varð að slá á vefinn upp fyrir sig með þungri skeið sem oft var úr hvalbeini.
Talið er að konur hafi að mestu unnið vefnað á vefstað þó svo að heimildir gefi til kynna
að karlar kunni að hafa fengist við hann stöku sinnum. Þrátt fyrir að vefstaðurinn hafi
fyrst og fremst verið notaður til að framleiða einfaldan nytjavefnað og söluvarning eru
einnig ritaðar heimildir um að það hafi einnig verið unnin í honum listvefnaður.37
Algengara var þó að vefa myndvefnað í breyttum kljásteinavefstöðum þar sem hægt var
að byrja neðst eða í römmum sbr. Ásubergsskipið eða í sterkum tveggja rifa lóðréttum
myndvefnaðarstólum eins og þeim sem tíðkuðust á myndvefnaðarverkstæðum í Evrópu.
38

Á Íslandi eru einnig merk söfn útsaums frá miðöldum, einkum eru það altarisklæði sem

hafa varðveist en á Hólum í Hjaltadal hefur líklega verið nokkurskonar miðstöð í
hannyrðum sem einkum lagði áherslu á hinn forna refilsaum. Tímabilið stóð í miklum
blóma líklega undir stjórn Helgu Sigurðardóttur konu Jóns Arasonar og tilheyrir því

36

Svava Sigurjónsdóttir, „Konan í íslenskri myndlist: Rætt við Björn Th. Björnsson um hlutverk konunnar í íslenskri
listasögu“ í 19. Júní, Júní 19, 1974, 30.
37
Elsa E. Guðjónsson, „Um íslenskan listvefnað fyrr á öldum: Fyrri hluti“ Morgunblaðið, Janúar 29, 1983.
38
Hildur Hákonardóttir, tölvupóstur til höfundar, 4 maí 2016.
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kaþólskum tíma. Útsaumur var í grunninn kvennaiðja á Íslandi frekar en listræn
framleiðsla á háu stigi.39
Með endurmati á hlutverki konunnar í listasögunni hefur verið sýnt fram á þá
takmörkun sem henni hefur fylgt vegna þess að hin ríkjandi listasöguskoðun er karllæg.
Að finna „týndar“ listakonur var eitt af því sem þótti brýnt og þykir enn í réttindarbaráttu
kvenna.40 Eins og komið hefur fram þá hefur feðraveldið viðhaldið sér í gegnum tíðina.
Ríkjandi valdahópar útbúa mýtur sem styðja við eigin völd. Mýtur sem verða að hinum
eina sannleika.41
Listfræðingurinn Hrafnhildur Schram hefur stundað rannsóknir á íslenskum
listakonum, en í bókinni Huldukonur skoðar Hrafnhildur menntun heldri kvenna á Íslandi
undir lok 19. aldar. Markmið með menntun kvenna var að gera þær sem vænlegastar til
hjónabands, þar sem fegrun heimilisins var eftirsóknarlegur kostur, með áherslu á
handavinnu og tónlist. Fágun fremur en menntun.42 „Í borgaralegri hugmyndafræði 19.
aldar var konan tákn fegurðar, hreinleika, mýktar og hlýju og var henni ætlað að vera
körlum til yndisauka. Slíkt var eðli hennar samkvæmt borgaralegu gildismati og næstum
talið eitt af lögmálum náttúrunnar.“43
Af ofangreindu er ljóst að list kvenna hefur ekki eingöngu verið undirskipuð list
karla heldur hafa konur beinlínis verið nýttar á listrænan hátt körlum til yndisauka. Hin
ríkjandi listaskoðun var og er karllæg og því brýnt að varpa ljósi á og auka sýnileika á list
kvenna.
2.2

Örlagaþræðir: Um karlmennsku og kvenleika í listum

Um 1970 varð það að hlutverki margra fræðinga að sýna fram á það hvernig listasagan
og kenningar hennar hafa verið byggðar, skildar og skrifaðar út frá huglægu gildismati
og kynbundu sjónarhorni karlkyns fræðimanna.44 Á þessum tíma er talið að önnur bylgja
femínisma hafi fallið að. Líkt og áður segir þá komu ólíkir hópar femínista fram, hver
með sína hugmynd að því hvernig best væri að ná fram jafnrétti.45 Innviðir samfélagsins

39

Hildur Hákonardóttir, tölvupóstur til höfundar, 4 maí 2016.
Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar: Hildur Bjarnadóttir.“ Skírnir 180 vor (2006): 233.
41
Ásta Jóhannsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir, Gyða Margrét Pétursdóttir, Kristín Anna Hjálmarsdóttir.Öðlingurinn:
Bergmál kynjakerfis eða persónulegur ávinningur jafnréttis? ritstj. Silja Bára Ómarsdóttir, Rannsóknir í
félagsvísindum XII (bls 16-24) (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands,2011), 18.
42
Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist (Reykjavík: Mál og menning, 2005), 11.
43
Sama heimild, 10.
44
Auður Ólafsdóttir, „Að rekja upp þráð listasögunnar: Hildur Bjarnadóttir.“ Skírnir 180 vor (2006): 233.
45
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, „Fjórða bylgjan“, 63.
40
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voru þá lítið breyttir þrátt fyrir fyrri baráttu og stofnanir og menning gerðu enn ráð fyrir
hefðbundnu hlutverki kvenna.46
Fræðikonan Linda Nochlin átti mikilvægan þátt umræðunni þar sem hún skrifaði
meðal annars greinina Why have there been No great women artists? Greinin braut blað
í því hvernig listasaga er rannsökuð. Nochlin snýr sér beint að efninu og spyr hvers vegna
svona fáar listakonur teljist til merkra listamanna þrátt fyrir að konur hafi fengist við
listræn störf frá miðöldum. Nochlin varpar ljósi á mismunun þar sem konur voru
útilokaðar frá listheiminum. Grein hennar leiðir í ljós þá staðreynd að það hafa ekki verið
neinar konur í listasögunni sem hafa náð þeim stalli að teljast meðal hinna mikilfenglegu
meistara og á hún þá við goðsögnina eða mýtuna um listamanninn sem snilling sem virðist
búa yfir einhverjum yfirnáttúrulegum hæfileikum, goðsögn sem er afurð karllægrar
listasögu.47 Konur höfðu ekki sömu fótfestu og karlar í þessum heimi hvað sem hæfni
þeirra leið. Nochlin greinir frá því að stofnanir listasamfélagsins hafa staðið í vegi fyrir
því að konur gætu náð verulegum árangri í listinni, vanmetið og hindrað konur í því að
blómstra sem listamenn.48 Nefnir hún sem dæmi að ekki hafi þótt við hæfi að konur væru
að teikna nakta fyrirsætu, þó svo að fyrirsæturnar sjálfar væru yfirleitt konur.49 Eins og
greint hefur verið frá þá telur fræðikonan Sylvia Walby feðraveldið, eða kynjakerfið eins
og hún kýs að kalla það, vera borið upp af sex meginsviðum og er menning eitt þeirra.50
Kenningin styrkir stoðum undir ábendingar Nochlin, en með því að vekja athygli á
því hvernig listiðkun nánast gekk að erfðum og benda á þá félagslegu einangrun sem
einkenndi þær konur sem reyndu fyrir sér í listheiminum, vakti Nochlin fólk til
meðvitundar um þá mismunun sem hafði viðgengist.51
Listfræðingurinn Rozsika Parker hefur í rannsóknum sínum lagt áherslu á listasögu
kvenna. Í bók sinni The Subversive Stitch: Embroidery and the making of the feminine
færir Parker rök fyrir því að með því að rekja þráðinn í sögu útsaumsins sé hægt að rekja
sögu kvenna. Í bókinni rekur Parker breytingu á viðhorfi til kvenleika og hlutverkum
eignuðum konum í gegnum sögu útsaums frá miðöldum til dagsins í dag. Parker leggur
áherslu á útsaum, en þó svo að útsaumur og vefnaður séu eðlisólíkir miðlar er hægt er að
yfirfæra röksemdir hennar yfir á sögu vefnaðs og annars konar textíls, þar sem þeir miðlar

46

Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt, Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu“, 213.
Linda Nochlin, „Why have there been no great women artists?“ Í Women, art and power and other essays,
(Boulder, Colorado: Icon Editions, 1988), 153.
48
Sama heimild, 176.
49
Sama heimild, 153-164.
50
Sylvia Walby, inngangur að Theorizing Patriarchy, 1.
51
Linda Nochlin, „Why have there been no great women artists?“, 153-164.
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eru einnig nátengdir sögu kvenna. Á miðöldum unnu konur jafnhliða karlmönnum við
útsaum, sem lærlingar eða hönnuðir og útsaumur þótti standa jafnfætis málverki og
skúlptúr sem listform. Það var ekki fyrr en á 18. öld að útsaumur þótti vera starf við hæfi
kvenna. Iðja sem ætluð var bæði heldri konum sem leið til að efla kvenkosti þeirra, en
einnig vinna lágstéttarkvenna. Á 19. öld var iðjan orðin bæði tákn og verkfæri fyrir
undirgefni kvenna. Iðjan var þannig notuð til að innræta konum kvenleika.52
Hér er mikilvægt að skilgreina hvað er átt við þegar talað er um kvenleika.
Kvenleiki er sú hegðun sem samfélagið hvetur til og býst við af konum. „Maður fæðist
ekki kona, maður verður það“ (e. One is not born, but rather becomes, a woman).53 Í
kjölfarið er vert að greina frá því sem þegar hefur komið fram að kvenleikinn og konur
eru undirskipaðar körlum á öllum meginsviðum samfélagsins.54 Bók Beauvoir er
byltingarkennd fyrir femínísk fræði. Samkvæmt henni er hugmyndin um hlutverk móður
og húsmóður ýtt að stúlkum strax í barnæsku og þeim talin trú um að það sé þeirra eina
sanna hlutverk í lífinu. Það er ekki líffræðileg staðreynd heldur félagsleg- og
menningarleg staða konunnar sem ákveður stöðu hennar í lífinu. Beauvoir bendir á
mikilvægi þess að skilgreina persónuleika konu, sannfæringu hennar, gildi, visku,
siðferði, smekk og hegðun út frá aðstöðu hennar.55 Breytingar á hugmyndum um
kvenleika sem hægt er að sjá endurspeglast í sögu útsaums, er sláandi staðfesting þess að
kvenleiki er samfélagsleg afurð.56
Samt sem áður er mýtan um að kvenleiki sé náttúrulegur fyrir konur og
ónáttúrulegur fyrir karla ansi þrautseig og mikilvæg fyrir hugmyndafræði feðraveldisins,
þar sem hún staðfestir stranga skiptingu verkefna.57
Margir femínistar hafa litið til sálgreiningar og Marxískra kenninga til að varpa ljósi
á það hvernig karlmennska og kvenleiki eru byggð upp, eru tilbúningur og sköpuð af
sögunni.58
Staðalímynd kvenleikans er mikilvægur þáttur í því hvernig litið er á listasögu. Í
bókinni Old Mistresses: Women, Art and Ideology, frá árinu 1981 kannaði Rozsika Parker
ásamt Griseldu Pollock list kvenna og það af hverju hún er álitin einsleit í listasögu og
fræðiritum. Parker vill meina að það hvernig konur eru settar fram sé stöðug fullyrðing á
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því að kvenleiki er álitinn veikleiki og sú skoðun viðhaldi yfirráðum karla og
karlmennskunnar í listheiminum. Hún segir að staða útsaumsins sé torskildari en
málverksins. Þegar kona málar, samkvæmt Parker, eru verk hennar flokkuð sem kvenleg,
en þau eru viðurkennd sem list. Þegar kona saumar út er það ekki séð sem list heldur
einungis sem tjáning á kvenleika og það sem mestu skiptir þá er það flokkað sem iðn.
Stigveldisskipting listforma yfir í list- og handverk er yfirleitt rakin til stéttaskiptingar, að
skilja að handverksmann og listamann.59
Það er greinilegur munur milli málverks og útsaums; ólíkar vinnsluaðferðir og þess
háttar. En í stað þess að viðurkenna það að málverk og útsaumur standi jafnfætis í
gildismati sem listform, þrátt fyrir að vera eðlisólík, hefur útsaumur og handverk verið
tengd við hitt kynið (e. the second sex) og verkafólk (e. working class) og hlýtur af þeim
sökum minna listrænt gildi. Parker færir rök fyrir mikilvægi þess að útsaumur verði álitinn
listform en ekki handverk. Tengsl milli kvenna og útsaums, kvenleika og handverks hafa
orðið til þess að menn hafa litið framhjá eiginleikum útsaums sem listforms og litið er á
hann sem hugsunarlausar skreytingar. Hugtakið handverk er nátengt vinnu og styður
hugmyndafræðina um kvenleika og þjónustu og það að konur eigi að vinna fyrir aðra án
nokkurrar sjálfselsku.60 Í því birtist mýtan um að saumaskapur sé konum í blóði borinn.
„Ef einhver á örlög þá er það karl ef einhver fær örlög þá er það kona“.61
Parker telur mótsagnakennda og flókna sögu textíls mikilvæga fyrir
kvennabaráttuna í dag af því að hún afhjúpar það að kynjamismunur, mismunur á
listformum og listamönnum er ekki stöðugur heldur breytilegur. Hann hefur þróast og
breyst í gegnum aldirnar og ætti því að að vera hægt að umbylta þessum viðhorfum í
framtíðinni.62
Breskar kvenréttindakonur nýttu sér tengingu textíls við kvenleika í baráttu sinni
fyrir auknum réttindum við upphaf 20. aldarinnar. Útsaumur var í þeirra höndum notaður
til að vekja upp kvenleika sem styrk, en ekki eitthvað sem bæri vott um veikleika
konunnar. Textíll var sveipaður pólitískri þýðingu.63
Á öndverðum sjöunda áratug síðustu aldar náði textíllistin fljótlega miklum og
almennum vinsældum sem listmiðill. Mörkin á milli hinna svokölluðu „fögru lista“ og
handverks fóru að leysast upp, en það var helst í textílnum þar sem hefðbundin mörk
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rofnuðu og nýr listmiðill varð til. Rekja má rætur nútíma textíls aftur til hins breska
William Morris (1834-1896). Hann var upphafsmaður „The Arts and Crafts Movement“
sem kom fram á tímum iðnbyltingarinnar sem einskonar andsvar við henni með aukinni
áherslu á góða hönnun og vel unnið handverk, en Morris var ástríðufullur aðdáandi
miðaldarlistar og vildi koma listhandverkinu aftur í þann virðingarsess sem það hafði fyrr
á tímum. Það var svipuð vakning sem átti sér stað í hinum þekkta listaskóla Staatliches
Bauhaus sem stofnaður var árið 1919 í Weimar í Þýskalandi af Walter Gropius, en þar
var helsta markmiðið að sameina aritektúr, handverk, myndlist og tækni. Einn af
hornsteinum skólans var textíldeildin, en það féll í hlut kvenna að reka hana þrátt fyrir
yfirlýsingu Gropiusar um að jafnrétti skyldi ríkja milli kynja og handverks. Merkiskonur
á borð við Guntu Stölzl ( 1897-1983) og Anni Albers (1899-1994) leiddu deildina og
endursköpuðu miðilinn með innleiðingu á nýrri tækni og tilraunum með efni á borð við
leður, málma, sellófan og gerfiefni. Vefarar deildarinnar fóru að vinna eftir eigin
fyrirmyndum og brátt fóru að streyma þaðan abstrakt textílar sem voru með framsæknustu
verkum sem unnið var að á meginlandi Evrópu á árunum milli heimstyrjaldanna
tveggja.64
Það er mikilvægt fyrir konur og karla að missa ekki þráðinn í baráttu fyrir jafnrétti
kynjanna. Linda Nochlin hvetur konur til þess að takast á við raunveruleikann og horfast
í augu við sögu sína og aðstæður án þess að koma með afsakanir.65 Þegar blaðið Art News
birti sérstakt blað tileinkað listakonum fékk ritstjóri blaðsins, Sarah Douglas, spurningu
um hvort þau ættu þá ekki að gera sérstakt blað tileinkað körlum, svaraði hún um hæl að
um leið og konur væru orðnar jafn sýnilegar og jafngildir þátttakendur í listheiminum og
karlar, myndi hún fúslega gefa út sérstakt karlahefti.66 Linda Noclin skrifaði árið 2006
grein sem ber nafnið: Why have there been no great women artist? Thirty years after.
Eins og titill greinarinnar gefur til kynna, lítur Noclin til baka á grein sína: Why have there
been No great women artists? þrjátíu árum síðar og skoðaði hvað hefur áunnist og hvað
sé enn fyrir höndum í þessari baráttu.
Í hvert sinn sem ég sé bara karla á pallborði talandi „á“ áhorfendur sem eru
að mestu konur, átta ég mig á því að það er enn langt í land þar til að jafnrétti
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er náð að alvöru. En ég tel að það hvernig haldið verði á spöðunum nú gæti
ráðið úrslitum fyrir femínisma og stöðu kvenna í listheiminum. Nú meira en
nokkru sinni fyrr, þurfum við, ekki aðeins að vera meðvituð um afrek okkar
heldur einnig þær hættur og erfiðleika sem liggja í framtíðinni. Við þurfum á
öllu okkar viti og hugrekki að halda til að tryggja það að raddir kvenna
heyrist, verk þeirra sjáist og sé skrifað um. Það er verk okkar fyrir
framtíðina.67
Það er því ljóst að þrátt fyrir fyrri bylgjur og baráttu er enn verk að vinna. Enn þarf að
rekja upp og stinga á til þess að rétta hlut kvenna í listheiminum og er þá mikilvægt að
líta til baka og læra af því sem vel hefur tekist og taka upp þráðinn að nýju.
2.3

Þráðurinn í baráttunni: Breyttir tímar og önnur bylgja femínisma

Ef litið er aftur til annarrar bylgju femínisma og jafnréttisbaráttunnar á Íslandi á áttunda
áratugnum

þá

markast

hún

af

tveimur

sögulegum

viðburðum.

Stofnun

Rauðsokkasamtakanna eins og að framan greinir árið 1970 og forsetakjöri Vigdísar
Finnbogadóttur árið 1980. Um miðjan áratuginn eða 24. október árið 1975, á alþjóðlegu
ári kvenna, þar sem Sameinuðu þjóðirnar helguðu árið konum og réttindum þeirra,
beindust augu heimsins að Íslandi þar sem tugþúsundir kvenna á öllum aldri söfnuðust
saman á Lækjartorgi til þess að minna á vinnuframlag sitt og vægi í samfélaginu. Í heilan
dag stöðvaðist þjóðfélagið og leiddi kvennafrídagurinn þannig til vitundarvakningar um
menningarlegan og pólitískan ójöfnuð.68
Kjörorð ársins 1975 voru: „Jafnrétti, framþróun og friður“. Upp úr
grasrótarsamtökum blómstraði gríðarlega mikil starfsemi og Rauðsokkurnar blésu nýju
lofti í kvennabaráttuna á Íslandi. Vilborg Harðardóttir hélt utan um þetta starf, en flestar
konur á landinu tóku beinan eða óbeinan þátt í kvennafrídeginum. Rauðsokkurnar börðust
fyrir merkilegum málum, sem voru mörg mjög umdeild, en baráttumál þeirra í dag þykja
til sjálfsagðra mannréttinda. Baráttan skilaði sér í listsköpun kvenna sem blandaðist oft
heimspólitík og baráttu gegn herstöðinni á Miðnesheiði.69
Breyttir tímar, áhrif femínisma og aukin þátttaka kvenna í listheiminum varð til
þess að umgjörðin í kringum listsköpun breyttist. Goðsögnin um listamanninn sem hinn
67
Linda Nochlin, „Why have there been no great women artists? Thirty years after“ í Women artists: The Linda
Nochlin reader. Maura Reilly ritstj., (London: Thames and Hudson, 2015), 321.
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einræna snilling hvarf, vinnustaðurinn varð opinbert rými, félagslegt og gagnvirkt. Meira
að segja formið breyttist, það losnaði um ýmsar rótgrónar hugmyndir um þá miðla sem
listin getur haft upp á að bjóða, varanleika verka og fagurfræði. „Uppfinningasemi er
kjarninn í femínískri list.“70 Þessum nýju sjónarmiðum og umbyltingu á áttunda
áratugnum fylgdi aukinn áhugi á efnisheimi og menningarhefðum kvenna. Kvenlægum
gildum í listum var hampað og áhersla lögð á hefðbundna handverkshefð eins og vefnað
eða útsaum sem hafði verið skrefinu lægri á handverksskalanum en iðnir karlmanna. 71
Í kjölfar þessarar vitundarvakningar sem femínismi annarrar bylgju hafði í för með
sér spruttu upp ný viðfangsefni í myndlistinni þar sem konur nýttu sér alls kyns miðla til
að koma sér á framfæri. Konur urðu óhræddar við að láta til sín taka og í sér heyra. Þær
lögðu áherslu á sérstöðu sína og gagnrýndu viðteknar skoðanir á myndlist kvenna. Á
sýningum mátti sjá aukna áherslu á textílverk og mjúka skúlptúra sem byggðu á vefnaði,
útsaumi, prjóni eða bútasaumi, sem áður hafði verið talið til hannyrða. Efniviði og
aðferðum sem tengjast hefðbundum hannyrðum kvenna var nú haldið á lofti til jafns við
efnivið úr olíu og striga.72
Áherslan var á stöðu kvenna, en þar skipar heimilið og barneignir lykilsess. Í
veröldinni finnst ekkert samfélag þar sem uppeldi barna er aðallega á ábyrgð karla. Til
þess að samfélagið tapi ekki á vinnuframlagi kvenna á barneignarárum hafa störf kvenna
verið aðlöguð að því hlutverki svo að verk þeirra, heimilishald og uppeldi barna verði
ekki fyrir truflun, að þau verði ekki unnin langt frá heimilinu og skapi börnunum ekki
hættu. Undirbúningur og gerð matar og fatnaðar varð því í höndum kvenna, enda hentaði
það vel. Að spinna, vefa og sauma varð kjarninn í störfum þeirra.73
Eins og að framan greinir var krafa femínista á þessum tíma að fá sitt rými í
samfélaginu. Rauðsokkurnar mættu margskonar andstöðu í baráttu sinni og segir Hildur
Hákonardóttir sjálf að konur hafi verið átaldar fyrir að leggja ekki meiri rækt við mýtuna
um erfðahlutverk sitt, það er að segja mýtuna að ala upp og annast börn frekar en að
standa í jafnréttisbrölti.74 „Við förum út til að berjast gegn stöðnuðum hugmyndum um
okkur sjálfar, röngum og rígskorðuðum skoðunum um getu okkar, eðli og vilja.
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Skoðunum sem nú ógna tilveru okkar, ræna okkur sjálfsvitund og efnahagslegu frelsi.“75
Hildur segir félagsheim karlsins sem hafi undirokað konur varla geta talist góð fyrirmynd,
eða formannsformið sem hún skilgreinir sem stighækkandi form færri manna og meiri
valda. Hún segir formið verið úthugsað og þúsund ára gamalt. Skaparar þess eru
samkvæmt henni drottnunargjarnir og tilgangur skapnaðarins að auðvelda þeim að nýta
vald sitt og viðhalda því. 76 Þessi orð tengir hún við lýðræðið.
Í

lýðræðislegum

stjórnarkerfum

hefur

verið

reynt

að

þröngva

formannskerfinu til að laga sig að þroskavænlegri vaxtarmöguleikum og losa
um stjórnarvald þess, þannig að einstaklingar eða hópar eigi þess kost að rísa
til áhrifa eða valda, hvar í þjóðfélaginu sem þeir kunna að eiga sér rætur, hafi
þeir bolmagn eða fylgi. Félagsuppbyggingin er þar búin að taka á sig miklu
frjálslegra snið. Þó hefur formannskerfið svo ríka möguleika til
allsherjarstjórnunar, að framkvæmd lýðræðis er auðveldlega stöðvuð og
kæfð, sér í lagi þegar framkvæmdin ógnar stöðu stjórnendanna sjálfra. 77
Hildur kom í kjölfarið með hugmynd að nýju félagsformi sem byggðist á hópstarfsemi,
sem er þannig uppbyggt að einstaklingar svipaðs sinnis hópi sig saman um tímabundin
verkefni. Gert var ráð fyrir því að með hverjum áfanga sem næðist hlyti samfélagið að
breytast og stefnuskrá félagsins sem slík að vera í sífelldri endurritun með tilliti til breyttra
aðstæðna.78
Líklega var samkenndin og það sjálfstraust sem spratt upp úr jarðvegi
jafnréttisbaráttu annarrar bylgju hluti af skýringu þess að á sjöunda og áttunda áratugnum
urðu konur meira áberandi í íslensku listalífi.79 Textíl uppgangurinn hélst í hendur við
kvennabaráttuna. Það má segja að barátta kvenna fyrir fullri viðurkenningu á störfum
sínum í þjóðfélaginu hafi endurspeglast í baráttu fyrir viðurkenningu textíllistar sem
fullgildrar greinar innan frjálsra lista. 80
Á sýningunni Listasýning íslenskra kvenna sem haldin var í Norræna húsinu árið
1975, í tilefni af alþjóðlegu kvennaári Sameinuðu þjóðanna, endurspeglaðist vakning í
íslenskri textíllist. Á sýningunni mátti sjá bein áhrif Hildar þar sem meðal þeirra tólf sem
75
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sýndu textílverk á sýningunni voru flestar ungar listakonur sem unnu hlutbundin verk
með jafnréttisbaráttuna að viðfangsefni. Margar af þeim konum sem sýndu textílverk
höfðu verið við nám við hina ungu textíldeild í Myndlistar- og handíðaskólanum undir
handleiðslu Hildar.81
Eins og Hildur segir sjálf í viðtali þá verður vefnaður ekki barinn upp á einni nóttu.82
Þetta er tímafrek iðja og þess vegna er erfitt fyrir þá listamenn sem vinna í vefnaði að
setja saman einkasýningar. Textílfélaginu var því ætlað að stuðla að samsýningum, en
það var stofnað 1974 og voru stofnfélagar eingöngu konur. Sama ár var settur á fót
norrænn textílþríæringur sem félagið tók þátt í uppbyggingu á og átti hann stóran sess í
því að skapa hagstæð skilyrði fyrir textíl.83

3.

List og hugsjón Hildar Hákonardóttur

Myndlistarkonan,

vefarinn,

myndvefarinn,

byltingarsinninn,

rauðsokkan,

klausturgesturinn, náttúrubarnið, rithöfundurinn eða grasnytjungurinn Auður Hildur
Hákonardóttir (f.1938) var mikilvægur gerandi í íslensku samfélagi í kringum árið 1975.
Eins og ýjað er að hér að ofan þá hefur Hildur hlotið hina ýmsu titla sem undirrituð fann
í blaðagreinum um konuna. Hér verður leitast við að varpa ljósi á listakonuna sem vafði
saman þræði sem endurspegluðu baráttumál kvenna og urðu uppistaða í
Rauðsokkahreyfingunni.
3.1

Að taka upp þráðinn: Pólitísk barátta
Hildur Hákonardóttir kvaddi sér hljóðs á myndskáldabekk með svo
eftirminnilegum hætti á öndverðum áttunda áratugnum. Svo að segja á einni
nóttu varð hún frumkvöðull nýrrar sýnar í íslenskum sjónlistum. Hildi tókst
það sem engum listamanni hérlendis hafði lánast til þessa, að samsama
nýsprottna

pólitíska

hugsjón

aðvífandi

ferskri

myndsýn.

Kvenfrelsisbaráttuverk hennar upp úr 1972 verða framvegis talin marka
þáttaskil í íslenskri myndlist.84

81

Dagný Heiðdal ofl, Íslensk listasaga, 141.
Mörður Árnasson, „Eins og dyr sem opnast: Vefarinn, byltingarkonan og klausturgesturinn Hildur Hákonardóttir:
tíminn skiptir mig miklu“ í Þjóðviljinn, Nóvember 19, 1985, 7.
83
Dagný Heiðdal ofl, Íslensk listasaga, 143.
84
Hörður Ágústsson, Sýningarskrá, (Reykjarvík: Listmunahúsið Lækjargata 2).
82

	
  

23	
  

Á þennan hátt lýsir listmálarinn Hörður Ágústsson listakonunni og áhrifum hennar í
sýningarskrá fyrir sýningu Hildar í Listmunahúsinu árið 1985. Hann segir jafnframt að
hún nái ekki eingöngu að fanga ásýnd landsins í þeim myndum sem komu í kjölfar
baráttuverka hennar, heldur nái hún líka að draga fram svif tímans og brigði birtunnar
með nýstárlegum hætti. Hann segir hana í eðli sínu náttúruunnanda sem í búi
goðsagnakennd dul.85
Hildur var fyrst íslenskra veflistarmanna sem fór beint úr skóla að viðbættu
framhaldsnámi inn á veflistarbraut. Þegar Hildur var í námi og við upphaf hennar starfs
voru miklir umrótartímar í Evrópu. Stúdentauppreisnin 1968 og jafnréttisbarátta kvenna
hafði vaxið mikið. Einnig hafði andstaða gegn stríði Bandaríkjamanna á hendur Víetnam
vakið upp mikinn uppreisnarhug. Allt þetta hafði mikil áhrif og leiddi til þess að margir
ungir listamenn, bæði austan og vestan hafs fóru að beita list sinni til fylgis við þessa
baráttu. Þetta kom fram í veflistinni meðal annars á þann hátt að ljósmyndir frá átökum
og hörmungum stríðs voru fyrirmyndir fyrir vefnaðinn. Einnig var leitað til fyrirmynda í
frumstæða vefnaðarhætti eins og Egypskan barnavefnað frá Harrania, suðuramerískan
indjánavefnað eða skandinavískan bændavefnað. Ofið var á frjálsan og grófan hátt og
maðurinn eða hlutir í mannlegu umhverfi urðu megin myndefni. Björn Th. Björnsson vill
meina að þetta speglist allt í fyrstu verkum Hildar, en sé lagað að íslenskum aðstæðum.86
Hildur var ung þegar hún eignast sitt fyrsta barn og lauk því ekki menntaskóla
heldur fór með barnsföður sínum til Ameríku árið 1958 þar sem hann fór í framhaldsnám
í verkfræði.87 Ekki var mikið listalíf að finna í þeim bæ sem þau bjuggu í en það var
hennar helsta tilhlökkun að komast niður til New York borgar á listasöfnin. Þar kviknaði
áhugi hennar á myndlist fyrir alvöru. Hún lagðist yfir söfnin þegar hún hafði tíma til og
drakk í sig það andrúmsloft og menningu sem lá í loftinu. Hildur bjó í Bandaríkjunum til
ársins 1963 og var á þessum árum mikið að gerast í listheiminum í New York.88
Málaralistin þar vakti athygli og handverkið blómstraði. En á meðan seinni
heimstyrjöldin geysaði í Evrópu hafði New York tekið við því hlutverki sem París hafði
leikið í heimi málverksins.89 Í kringum 1960 voru einnig ýmsar hræringar í gangi og ótal
merki um uppreisn 68 kynslóðarinnar svokölluðu. Að sögn Hildar upplifði hún þessar
hræringar sterkt en þær birtust á margvíslegan hátt. Í hennar huga átti bylting svartra í
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Bandaríkjunum þar stóran þátt. Þegar þeir hættu að sætta sig við hlutskipti sitt uppgötvuðu
konur, sem studdu við hreyfingu þeirra um leið, að þeirra eigið frelsi var ekki svo mikið.
Líkt og í öðrum stórborgum varð þetta bylting grasrótarinnar. Eins og Hildur segir sjálf
„þetta gerðist ekki í 52. stræti þar sem Modern Art safnið er heldur í Soho, hjá fólkinu.“90
Á þessum tímum hafði einnig opnast fyrir ferðalög og það komst í tísku að setja
upp fatabúðir með fatnaði víða að frá ýmsum stöðum úr veröldinni. Þar með jókst
almennur áhugi á textíl og menningu annarra landa. Nýjar fornleifarannsóknir höfðu
einnig leitt í ljós vefnaðarslitur frá Perú sem hafði varveist í sandinum og barnavefnað í
Egyptalandi, sem vakti verðskuldaða athygli.91 Textíllistamenn fóru að leika sér með
þessi textílbrot, t.d. rifnar leifar af dúk. Abstrakt málverkið var komið að þolmörkum. Það
var farið að brjótast út úr sínum tvívíða fleti og hamdist ekki lengur innan rammans. Því
var kjörinn vettvangur fyrir listamenn og listakonur að reyna eitthvað nýtt, eins og
myndvefnað og textílkúnst.92
Vefnaður hafði lengi legið í láginni sem listgrein. Iðnaður hafði tekið yfir það
hlutverk, en nú breyttist hann og vann sér fljótt sess sem list. Mjög fáar konur höfðu náð
því að teljast til alvöru listamanna, en nú fóru þær margar hverjar að stíga fram. Þær
leituðu í sitt umhverfi, það sem þær þekktu best og í Bandaríkjunum voru það
textílverksmiðjurnar sem konur unnu í. Þangað sóttu konur til að leita sér að efnivið og
hugmyndum. Vefnaður er mjög seinlegur, en konurnar höfðu ekki þolinmæði, því þetta
var tími sem kallaði á hraða, þær vildu sjá árangur. Þær hirtu afganga og afskurð af efnum
og ströngum og nýttu í skúlptúra, en þær notuðu líka fíngerða þræði og ófu. Konur fóru
að vinna með sína tilvist, líkama og það efni sem stóð þeim nálægt.93
Þegar Hildur kom til Íslands eftir Ameríkudvölina 26 ára gömul, hóf hún nám í
Myndlistar- og handíðaskóla Íslands og lauk þar forskólanum sem þá tók tvö ár. Hildur
segist í viðtali vera sjálflærður myndvefari úr skólanum en á þeim tíma var myndvefnaður
ekki kenndur við skólann. Hildur, ásamt Hólmfríði Bjartmarsdóttur sem deildi sama
áhuga, báru saman bækur sínar, rökræddu og nutu stuðnings og velvilja þáverandi
skólastjóra, Kurt Zier. Fengu þær þannig að smíða sína eigin námskrá, sem hentaði þeirra
áherslum. Þar fengu þær sem dæmi að taka áfanga í vefnaðarkennaradeildinni ásamt því
sem hentaði áhuga þeirra á vefnaði. 94
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Áhrifa hins þýska skólastjóra Kurt Zier gætir víða í íslensku listalífi, til að mynda í
þeirri kennslufræði sem enn er lögð til grundvallar í myndlistarnámi, en hann barðist fyrir
bættri listmennt á Íslandi og nútímavæðingu handíða. Zier undraði skeytingaleysi
Íslendinga í garð veflistarinnar, sem hann taldi meðal elstu handíða á Íslandi. Hann hvatti
nemendur sína til að leggja stund á vefnað og skrifaði greinar í blöð og tímarit um íslenska
veflist sem er „langtum eldri en töflu- og olíumyndin ... því hér voru engir steinveggir og
ekki hægt að mála á torfið. En gnægð af ull var fyrir hendi og aldargömul kunnátta í því
að lita hana fögrum jurtalitum og auk þess nógur tími, þolinmæði, vandvirkni og
smekkvísi kvennanna“.95
Eftir námið í Myndlistar og handíðaskólanum fór Hildur til Edinborgar og lauk
námi þaðan 1969, en þar í skóla var myndvefnaður kenndur sem sérstök grein. Auk þess
var þar vefstofa sem William Morris hafði stofnað í nánu sambandi við skólann. Hildur
nam þar hefðbundna veftækni, aðferð sem býður upp á mestu mögulegu fjölbreytni og
sem kennd er við hina þekktu Gobelinvefstofu í París sem stofnuð var upp úr miðri 17.
öld. 96
Hildur steig fram sem frumkvöðull í vefnaði hér á landi með fyrstu einkasýningu
sinni í Gallerí SÚM í upphaf ársins 1971. Í myndvefnaði hennar komu fram hugsjónir,
krítísk hugmyndafræði og fersk myndsýn. Með verkum sínum spyr Hildur áleitinna
spurninga og er óhrædd við að taka gagnrýna afstöðu gegn hernaði og stríðsrekstri
Vesturveldanna. Verkin taka einnig beint til hlutskipti kvenna, sjálfsmynd karla og stöðu
mannsins gegn náttúrunni.97 Þessi fyrsta sýning hlaut lof gagnrýnenda og gesta og þótti
kveða við nýjan tón þar sem textíllinn er látinn stíga fram á gólfið sem sjálfstætt þrívítt
form og losa sig þannig frá sínum helsta bakhjarli, veggnum. Á sýningunni voru verk ofin
úr ull og hampi sem blandað var saman við öllu nýstárlegri efni á borð við tré og plast,
en vefstóllinn hennar var búinn til úr járnrörum sem notuð eru til stuðnings þegar steypt
eru upp milligólf í húsum. 98
Ferill Hildar telur á fjórða tug samsýninga hérlendis og erlendis. Auk þess hefur
hún skipulagt fjöldan allan af myndlistarviðburðum, sýningum, stundað kennslu og sinnt
safnastörfum ýmiss konar. Hildur var virkur þáttakandi SÚM, þar sem hún gegndi um
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tíma formennsku „í þeim sundurleita félagsskap.“99 Hildur segir í viðtali um SÚM hópinn
að þar hafi menn tekið listina alvarlega með glettnislegu ívafi. Hún segir að á þessum
árum hafi hún verið svolítið utangátta. Bæði þegar hún var í Ameríku en líka þegar hún
kom aftur til Íslands. Í Ameríku bjó hún í menningarsnauðum bæ og féll illa að
samfélaginu þar. Að koma aftur til Íslands þótti henni vera merkileg reynsla því þrátt fyrir
daglega fábreytni fannst henni eins og hún hafi lifað í framtíðinni sem átti eftir að koma
til Íslands. „Ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að ég rölti upp stigann í SÚM því
þar gat maður verið þó maður væri utangátta. Þar var auðvelt að vera bara maður
sjálfur.“100
Þegar Hildur hélt sína fyrstu sýningu árið 1972 var hún einnig á kafi í félagsmálum.
Hún varð skólastjóri Myndlista- og handíðaskólans árið 1975, en hún hafði verið kennari
við skólann síðan 1969. Í Myndlista- og handíðaskólanum stofnaði Hildur ásamt Magnúsi
Pálssyni nýlistadeild sem varð mjög umdeild. Hildur segir að í kjölfarið hafi henni alltaf
fundist hún „eiga“ heila kynslóð af listamönnum og það mjög sterka. Hún dregur þó úr
og segist ekki eiga hana í þeim skilningi að hún hafi kennt þeim heldur opnað þeim gáttir
og nefnir í því samhengi stofnun nýlistadeildarinnar.101
Það er því ljóst að Hildur hafði mikil áhrif hér á Íslandi og eflaust verið rétt kona á
réttum stað. Dvöl hennar erlendis hafði án efa mikil áhrif á hana og þeir straumar fylgdu
henni og smituðu samtímafólk hennar hér á Íslandi. Hildur kvað sér hljóðs og þáttur
hennar í baráttu Rauðsokkahreyfingarinnar var mikill.
3.2

Rauði þráðurinn: Þáttur Hildar í mótun Rauðsokkahreyfingarinnar

Á einum af fyrstu fundum Rauðsokkahreyfingarinnar, 14. júní 1970, daginn sem
hreyfingin fékk sitt nafn, Rauðsokkahreyfingin, teiknaði Hildur upp skipulag
hreyfingarinnar á myndrænan hátt. Hildur var ein af mörgum listakonum sem settu svip
á félagið og tók virkan þátt. Lagði hún fram ómælt framlag til félagsins í formi mynda í
blað félagsins, Forvitin rauð og fleira.102
Vilborg Harðardóttir stýrði Sunnudagsblaði Þjóðviljans og fékk hún Hildi til að
gera fyrstu forsíðumynd blaðsins á kvennaárinu 1975. Forsíðan sýnir konu með logandi
hár sem gýs upp og tvo anda hvísla hvorn í sitt eyra hennar. Verkið er tákn um innri þrá
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konu fyrir að skapa sitt eigið sjálfstæði. Hildur segir að það séu alltaf einhverjir sem vilji
ráðskast með konuna og hafa vit fyrir henni, setja henni reglur og hömlur. En nú sé konan
orðin að eldspúandi dreka og ef einhver ætli að ráðskast með hana þetta árið sé það hún
sjálf.103 104
Innan Rauðsokkahreyfingarinnar mótaði Hildur og barðist fyrir frjálsu félagsformi.
Félagsorðin „já, ég þori get og vil“ sem fræg urðu um allan heim eftir kvennafrídaginn
eru úr baráttusöng sem sunginn var þann dag og oft síðar. Hildur ritaði síðan bókina: Já
ég þori get og vil sem fjallar um Kvennafrídaginn í samvinnu við Rauðsokkur, Vilborgu
Harðardóttur og konurnar sem bjuggu til Kvennafrídaginn.105
Við rauðsokkur vorum feiknalega sterkar meðan hreyfingin var algerlega
opin og enginn var skráður sem meðlimur. Þá var auðvelt að vera rauðsokka
þegar manni svall móður og svo gat maður dottið í það að gera eitthvað allt
annað, farið í hárgreiðslu og látið kvenleikann blómstra. Starfið í
Rauðsokkahreyfingunni var þó agað og öflugt og gerði okkur sem þar vorum
að þjálfuðum vinnukrafti og margar voru kallaðar til starfa í þjóðfélaginu.106
Kvennahreyfingunni fylgdi áhugi á að hefja til virðingar list kvenna. Á vesturlöndum var
unnið að framgangi textíl listar með stofnun gallería og samstarfshópa.107 Árið 1978 var
svo stofnað nýtt gallerí í Reykjavík, Gallerí Langbrók, en þar var markmiðið að sýna
myndlist kvenna. Textílverk voru þar áberandi og þóttu konurnar hafa ýmislegt nýstárlegt
fram að færa og opna fyrir nýjar leiðir í myndlist. Listakonurnar notuðu og endurvöktu
gamlar aðferðir og settu í nýjan búning svo úr urðu óhefðbundin verk, bæði hvað varðar
uppbyggingu, áferð og litanotkun.108
Í verkum Hildar fór að gæta áhrifa frá því sem var að gerast í list á Norðurlöndum þar
sem áherslur í listum voru á pólitískt inntak, þar sem fyrirmyndir voru oft sóttar í
ljósmyndir fjölmiðla. Myndir af hörmungum, stríðsrekstur og áhrif þess á hinn almenna
borgara í bland við auglýsingar skapaði ákveðna kaldhæðni.109 Vefarar leituðust við að
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festa myndir sem sýndu hörmungar stríðsins í efni sem væri varanlegra en forgengilegur
blaðapappírinn. Margir efuðust þó um þessa aðferð og töldu að pólitískt inntak missti
marks þegar það væri fært yfir í hinn mjúka og aðlaðandi miðil vefsins.110
Í verkum Hildar gætir greinilegra áhrifa frá Hannah Ryggen (1894-1970). Hannah
Ryggen var mikill frumkvöðull, fædd Hannah Jönsson í Svíþjóð en fluttist til Noregs er
hún giftist norskum manni, Hans Ryggen árið 1923. Samband Ryggen við Svíþjóð var
flókið þar sem hún var mjög gagnrýnin á svokallaða hlutlausa stöðu Svíþjóðar í seinni
heimstyrjöldinni.111 Verk Ryggen höfðu mikil og sterk áhrif á samtíð hennar og út um
Skandinavíu og víðar. En hin sænski frumkvöðull, friðarsinni og femínisti fjallaði á fjórða
áratugnum um framvöxt öfgaafla á borð við fasisma og nasisma á gagnrýninn og
einstakan hátt í vefnaði sínum. 112 Þó að Hannah Ryggen hafi verið gríðarlega pólitísk í
verkum sínum, gefa verk hennar einnig í skyn þekkingu hennar á hefð og gagnrýni á
nútímaviðhorfum. Í verkunum blandar hún saman samfélagslegum málefnum,
persónulegum táknmyndum og alþýðuhefðum.113 Á síðastliðnum árum hefur verið
ákveðin upphafning á Hannah Ryggen og vefnaði hennar sem listformi.
Líkt og Ryggen beitti Hildur myndvefnaði sínum sem pólitísku vopni þar sem
fínlegir þræðir minna á teikningu. Mikil áhersla er lögð á inntak og upplýsingagildi
verkanna og fellur stíll verkanna að því. Hildur beitti einnig teikningu á bókstaflegan hátt
í myndasögu um kvennabaráttuna sem hún gerði árið 1976 en sú myndasaga birtist
reyndar ekki fyrr en nærri þremur áratugum síðar. Með myndasögunni ýtir hún enn meira
á mörk myndlistar, en bókmenntafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir vill meina að Hildur
sé þar með að öllum líkindum fyrsta konan til að takast á við myndasöguformið á
Íslandi.114 Mörg vefverk Hildar minna óneitanlega á myndasögu og hér að neðan verður
greint nánar frá því.
3.3

Vefa saman þræði: Um verk Hildar Hákonardóttur
Verkið Ísland í Nató (Mynd 1) byggir Hildur á þekktu þema úr

auglýsingaiðnaðinum, en skortur á viðurkenningu á vinnuframlagi kvenna var eitt af
baráttumálum Hildar. Hún fjallar um launamisrétti og konur sem „hið ósýnilega
varavinnuafl“ þá ekki síst í fiskiðnaðinum. Hildur vinnur með reynsluheim kvenna og
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með verkum sínum og list berst hún fyrir því að gera vinnu þeirra sýnilegri. 115 Í verkinu
má sjá dökkhærða konu þunga á brún halda á skítugu laki með áletruninni „Ísland í Nató“.
Við hlið hennar er ljóshærð kona með bros á vör að hengja upp hrein hvít lök án nokkurrar
áletrunar. Verkið var til sýnis á sýningu sem samtök herstöðvaandstæðinga stóðu fyrir í
tengslum við menningar- og listahátíð sem haldin var í mars árið 1979 í tilefni af þrjátíu
ára veru Íslands í Nató.
Fiskikonurnar (Mynd 2) sem Hildur fullgerði árið 1971, endurspeglar
þjóðfélagsumræðuna á hinum svokallaða „kvennaáratug“. Í verkinu er myndsviðið
hefðbundið frystihús sem hefur verið vinnustaður fjölmargra kvenna í gegnum tíðina. Níu
konur standa þröngt saman við færiband, fimm þeirra snúa baki í áhorfandann, en fjórar
horfa fram. Hátt yfir þeim situr verkstjórinn í glerbúri sínu og fylgist með konunum vinna.
Bakgrunnur kvennanna er heitur rauður litur, þær eru dökkklæddar með ljósar svuntur og
bera hvítar skuplur sem er tákn hinnar óþekktu íslensku alþýðukonu fremur en
einstaklings. Þær eru hópur, vinna saman sem ein heild og mynda andstæðu við
verkstjórann. Bakgrunnur karlmannsins táknar valdastöðu hans þar sem hjá honum er
flatarskeiti myndað af krónupeningum og þorskum, þeim afla sem komið hefur verið í
verð, þökk sé fiskvinnslukonunum við vinnsluborðið. Myndefni verksins er einfalt, skýrt
og kemur boðskapnum beint til skila með svipuðum slagkrafti og sterkt veggspjald.116
Hildur hefur fjallað um erfiðleika þess að vinna með fígúratífa og epíska
framsetningu eftir langa íslenska abstrakt hefð. En með raunsærri og fígúratívri
framsetningu gafst tækifæri til að koma áleiðis ábendingum um það sem betur mætti fara
í nánasta umhverfi fjölskyldunnar og úti í þjóðfélaginu. Hildur hefur tjáð sig um þá
erfiðleika sem hún stóð frammi fyrir við að gefa fiskvinnslukonunum trúverðuglegt útlit
og finna þeim umfang og stíl. Hún segist hafa leitað til Kjarvals og íhugað múrverk hans,
Saltfiskstöflun sem hann vann á árunum 1924-1925 í húsi Landsbankans við Austurstræti.
Upphaflega hafi hún unnið með fiskvinnslukonurnar einar í huga og lokið við vefnaðinn,
en ákveðið svo að bæta við verkstjóranum. Þessi viðbót skerpir á ólíkum aðstæðum
kynjanna þannig að verkið fær nýtt inntak og spennu.117
Hugmyndina að verkinu 3ja stéttin (Mynd 3) fékk Hildur þegar hún hlustaði á
fyrirlestur um varavinnuafl í sjávariðnaði. Þar beindi ræðumaður athyglinni að
Færeyingum, en minntist ekkert á framlag íslenskra kvenna sem hafa þó löngum verið
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helsta varavinnuaflið í sjávarþorpum. Þetta varð Hildi að miklu umhugsunarefni og vildi
hún leggja sitt að mörkum til þess að þær yrðu að minnsta kosti sjáanlegar. Litaskalinn er
lágstemmdur og byggist á litum ullarinnar sjálfrar. Hvítir, gráir og brúnir tónar ljá verkinu
grafískt yfirbragð.118
Í verkum sínum notar Hildur oft bókstafi og texta til að koma áleiðis skýringum
sem fá merkingu sína í tengslum við myndefnið og sækir hún þar í vefnað miðalda bæði
veraldlegan og trúarlegan. Hér er myndvefnaðurinn í raun myndasaga sem lesin er ofanfrá
og niður. Hann er byggður upp á þremur flötum þar sem texti aðskilur fletina og leggur
Hildur þannig einnig áherslu á stéttaskiptingu.119
Í verkinu vísar Hildur til sögu frönsku byltingarinnar og baráttuna gegn
stéttaskiptingunni þar sem aðallinn var fyrsta stétt, prestar og borgarar önnur stétt, en
bændur og iðnaðarmenn mynduðu þriðju stéttina. Í efsta reitnum er reykspúandi
verksmiðja og texti sem segir „Eigendur atvinnutækja“, sem eru fulltrúar fyrstu
stéttarinnar. Stór flötur helgaður mynstri sem skapast af opnum litlum bátum og nöktum
karlmönnum sem raðast milli bátanna og yfir hver öðrum með upprétta arma og halda
uppi yfirskriftinni „Þiggjendur launa“ táknar aðra stétt samfélagsins. Þar fyrir neðan er
bíll sem táknar Verkamannafélag Dagsbrúnar þar sem konur höfðu sótt um inngöngu, en
gengið erfiðlega meðal annars vegna þess að Verkakvennafélagið Framsókn krafðist þess
að konur greiddu áfram félagsgjöld til sín þrátt fyrir að þær gengju í Dagsbrún. Bíllinn
ekur því framhjá tveimur konum sem halda á texta sem er „3ja stéttin“. Konurnar eru
vinnuafl til vara og speglast í hjólkoppi á varadekki bílsins sem ekur eftir hlykkjóttum
vegi í átt að rísandi sól dagsbrúnarinnar.120
Löng hefð hefur verið fyrir því að vefa sögur í vefteppi. Með því að festa sögu
íslenskra samtíma kynsystra sinna í vef felst ákveðin upphafning. Listasafn Árnesinga á
eitt slíkt verk eftir Hildi sem ber heitið Sunnlenskar konur mótmæla á Alþingi (Mynd 4).
Teppið var ofið 1974. Tilurð þessa verks var ágreiningur út af hækkun landbúnaðarvara
árið 1973, þar sem ýmsir borgarbúar hvöttu til kaupa á erlendri vöru í stað innlendrar. Það
varð til þess að 26. mars ferðuðust tuttugu og fimm konur úr Skeiða-, Hraungerðis- og
Villingaholtshreppi til Reykjavíkur og lögðu fram mótmæli sín á Alþingi gegn þessum
aðgerðum. Þar segir:
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Það er staðreynd, að landbúnaðarvörur hafa ekki hækkað meira en aðrar
vörur . . .Við sveitakonur, sem vinnum að framleiðslustörfum, jafnframt
húsmóðurstörfum, lítum svo á, að verið sé að ráðast á stétt okkar af þeim, sem
síst skyldi . . Við álítum, að það væri nær að hætta að kaupa brezkar og vesturþýskar vörur á meðan þær þjóðir stunda ólöglegar veiðar í íslenskri
fiskveiðilandhelgi.121
Mörgum þingmönnum þótti för kvennanna hið besta mál, en í stað þess að svara
kröfum þeirra var þeim boðið kaffi og með því. Samband sunnlenskra kvenna keypti
verkið og fól Listasafni Árnesinga það til varðveislu.122 Verkið var ofið um þennan
atburð og sýnir konur sitja til borðs á meðan karlar veita þeim kaffi og kökur. Í skjali sem
undirrituð fékk sent frá Listasafni Árnesinga um tilurð þessa verks segist Hildur hafi
leitast við að bregða upp samtímamyndum af atvinnulífi kvenna og réttindabaráttu þeirra
á vinnumarkaðinum.
Sögukona mín fór að vinna í frystihúsi. Í kaffihléum sögðu konurnar henni
frá kjörum sínum: „Við fáum sömu laun fyrir sömu vinnu. En karlastörfin eru
bara látin heita eitthvað annað eða þeir eru yfirborgaðir. Karlarnir hafa líka
stöðuga vinnu, því sagt er að þeir séu fyrirvinnur. En hver er ekki fyrirvinna?
Við vinnum fyrir okkur sjálfum og oft fyrir eiginmönnunum. Við vinnum
fyrir börnunum okkar. Í bezta falli hjálpumst við að. Við þurfum líka öryggi,
kauptryggingu og eftirvinnu. Dagvinnan nægir ekki til að lifa mannsæmandi
lífi. Og eftir eftirvinnuna förum við heim og þar bíður okkar enn vinna, matur,
þvottar og börnin – blessuð börnin með öll sín vandamál. Þá er nú orðinn
lítill tími til að sinna félagslífi. Við erum bara heppnar er við fáum nægan
svefn. Það vaknaði spurning hvernig yrði umhorfs í þjóðfélaginu ef konurnar
sætu heima einn dag og karlarnir fengju að finna fyrir því að það eru ekki bara
þeir sem halda atvinnulífinu gangandi.123
Hildur lítur á árin eftir 1968 þegar hún var að vefa, sem raunsæistímabil frekar en
pólitískt. Hún segist hafa verið að vinna með umhverfið eins og það birtist henni og var
ófeimin við að spyrja spurninga. En undir 1980 segist hún hafa fundið fyrir breyttu
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andrúmslofti og að þjóðfélagsstraumarnir hafi legið í átt að peningahyggjunni, sem hafi
síðan orðið áberandi og þjakandi. Hún segist hafa skynjað þann skugga, ekki líkað og
fundið sig knúna til að leita annarra leiða.124 Vegna mikilla anna varð henni lítið úr verki
í vefnaði sínum. Má segja að skólastjórastarfið og síðar lausnin frá því hafi ollið
þáttaskilum í vefnaði Hildar.125
Hún flutti út á land að Straumi í Ölfusi við upphaf 9. áratugarins, en auk þess reisti
hún sér sumarbústað í Grafningi við Þingvallavatn. Hún hvarf frá því að túlka þá atburði
sem tengdust kvennabaráttu líðandi stundar og fór að einbeita sér að víddum náttúrunnar.
Við tók nýtt stílbragð í verkum hennar og fóru verkin að einkennast af náttúrurómantík.
Sem dæmi um þetta er verk hennar Vættir (Mynd 7) frá 1979 þar sem landslagi og
þjóðsagnakenndu efni er þætt saman. Hún fór að taka ljósmyndir og vann með að tengja
þær við vefnaðinn.
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Björn Th. Björnsson vill meina að erfitt sé að sjá verk hennar í

þróunarlegu samhengi þar sem hann telur að slík verk séu oftar upphaf og leitun hjá
listamanni frekar en niðurstaða.127 En í viðtölum segist Hildur þó sjálf ekki hafa orðið
fráhverf þeim viðfangsefnum sem hún fékkst við og tengdust sögu kvennabaráttunnar á
beinan hátt, heldur hafi hún farið að hugsa meir um það hvernig baráttunni myndi
vegna.128
Hildur hugsar mikið um tímann og hvaða þátt tíminn á í byltingu kvenna.129 Verkið
Himinn og jörð (Mynd 6) snýst um tímann, þar sem tólf renningar tákna birtu og litir
himins og jarðar blandast saman. Verkið snýst einnig mikið um tímann út frá vangaveltum
þegar hún reyndi að gera upp og skynja hvað mundi verða um það sem konur tóku sér
fyrir hendur upp úr 1970. 130 Í verkinu túlkaði hún af innlifun samruna lita náttúrunnar í
tólf óhlutlægum myndrenningum, þar sem hver og einn stóð fyrir hvern mánuð ársins.
Maí mánuð óf hún sem sérstakt verk (Mynd 5). Það átti að standa fyrir vorgræna jörðina
renna saman við himininn, en með vefnaðinum fylgdi svart/hvít ljósmynd endurtekin og
sýndi álfhól í landi Hildar. Ljósmyndin er endurtekin og myndar þríhyrning.131
Á þriðju einkasýningu Hildar sem haldin var í Listmunahúsinu árið 1985 má gæta
austurlenskra menningaráhrifa sem hún kynntist í dvöl sinni í Kanada. Þar varð hún fyrir
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miklum áhrifum af kínverskri list, „hún er svo tímalaus, löng og eilíf“.132 Þessi áhrif voru
sýnileg í blekteikningum sem báru með sér blæ skrautritunar og hraði augnabliksins
myndaði mótvægi við hinn seinunna vefmiðil. Hildur bar einnig þessi austurlensku áhrif
inn í myndvefnað sinn þar sem hún teiknaði með þræði í vefinn. Verk þessi báru með sér
gott dæmi um sífellda endurnýjun Hildar og leit hennar að nýjum tjáningarformum.133
Vefir hennar sem eiga að vera af íslenskum fjöllum líkjast fremur helgum tindum
Austurlanda. Táknmyndir um fjöll, frekar en að líkjast þeim.134
Skilningur Hildar á sambandi manns og náttúru byggir á því að allt í heiminum sé
ein heild og að allar mannlegar athafnir séu birtingarmynd þess sem þegar er til staðar og
hljóti því að verða til af þörf. Hún gengst við því að þekking geti verið sönn þótt ekki sé
hægt að sanna hana með þeim aðferðum sem raunvísindin gera kröfu um.135
Hildur neyddist til að draga sig í hlé frá myndvefnaði eftir að hafa slasað sig á hendi
en gerðist þá forstöðumaður á Byggða- og listasafni Árnessýslu frá 1982- 1992 og einnig
Listasafni Árnesinga til ársins 1996. 136 Hildur hélt þó áfram að taka þátt í samsýningum
en árið 2010 var myndlistarsýning á Kjarvalsstöðum tileinkuð kvenfrelsisbaráttunni Með
viljann að vopni – Endurlit 1970 – 1980 þar sem verk hennar Ísland í Nató var sýnt.137
En svo var það árið 2011 sem segja má að Hildur hafi snúið aftur á myndlistarvöllinn
með nokkurs konar yfirlitssýningu á Listasafni ASÍ undir yfirskriftinni Þar sem ég bjó,
og það sem ég lifði fyrir, en fyrir sýninguna gerði hún nýtt verk sem var innsetning í
Gryfjuna tileinkuð bandaríska skáldinu og náttúrufræðingnum H.D. Thoreau (18171862).138 Á sýningunni mátti sjá verk sem ekki höfðu verið sýnd í tugi ára og voru m.a.
prjónaverk hennar frá 1971 Brjóst I og Brjóst II (Mynd 9) en í þeim tímalausu verkum
sameinast húmor og gáskafull ádeila. Hildur hlaut heiðursverðlaun Íslensku
sjónlistarverðlaunanna árið 2012.139
Á fyrstu árum Hildar sem myndlistakona gripu hana þær hræringar sem voru í
landinu og þá sérstaklega það að konur voru að rísa upp. Eins og fram hefur komið þá
mótaðist margt sem hún gerði af þeim hræringum. Hildur vill meina að þegar hún flutti
út á land hafi náttúran orðið eins grípandi og þjóðfélagshræringarnar áður. En hún telur
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að þjóðfélagshræringarnar séu hluti af náttúrunni, þær séu mannleg náttúra og þó svo að
verkin hennar virðist hafa breyst þá finnist henni sjálfri þau ekki hafa breyst það mikið.
„Mér finnst þetta vera einn og sami heimurinn.“140 Í viðtali í Þjóðviljanum árið 1981 segir
hún „Ástæður fyrir því að ég hætti að nota þjóðfélagsleg mótíf, mótíf sem kannski snerta
kvennabyltingu, eru kannski helst þær að það er ekki fyrir einn hóp að breyta öllu“. Hún
heldur áfram og tekur dæmi úr mynd um Gandhi eftir David Attenborugh, þegar Indverjar
vildu brjóta niður salteinokun og vildu niður að sjó, en breskir hermenn stóðu þar vörð.
Gandhi sendir þá hóp á eftir hóp til að takast á við Bretana þar til Bretarnir sáu að þetta
var vonlaust og gáfust upp. Hildur líkir því við kvennabyltinguna „það verður alltaf nýr
hópur að ganga fram, nýtt og nýtt fólk að takast á við þau sjónarmið og kringumstæður
sem standa í vegi, aftur og aftur og aftur.“141

Lokaorð og umræða
Listin að spinna þráð og vefa er ein elsta iðja mannkyns enda tungumál okkar ríkt
af hugtökum og myndmáli sem tengjast þráðum og vefnaði. Athyglisvert er að skoða
þráðinn á táknrænan hátt sem vettvang trausts og tengsla, en ekki síður rofs og átaka, þar
sem þráður er band sem bindur, tengir og getur líka slitnað s.s. ástarflétta, fjölskyldubönd,
örlagavefur, sambandsslit o.s.frv. Þráðurinn er meðfærilegur og hægt að nýta hann til að
gera minni eða stærri verk. Við fléttum saman þræði og myndum sterkt band, net eða vef
til margra góðra hluta, en snörum einnig, hengjum og föngum. Þræði er hægt að rekja upp
og nýta til nýrra verka sem geta verið andhverf þeim fyrri. Þannig er jafnvel hægt að rjúfa
gamlar undirstöður, kemba þræði í sundur og spinna upp á nýtt. Hugmyndafræði og
verklag vefnaðar má nýta til félagslegrar baráttu, fara í saumana á samfélaginu, skoða
gömul gildi eða hefðir og efna í nýjan vef.
Hér að framan hefur verið greint frá femínískum bylgjum og mikilvægi
myndvefnaðar sem verkfæris í femínískri baráttu verið kannaður. Það var gert með því
að skoða innlegg listakonunnar Hildar Hákonardóttur til kvenréttindabaráttu. Hildur óf
saman

þræði

sem

endurspegluðu

baráttumál

og

urðu

uppistaðan

í

Rauðsokkahreyfingunni. Hún nýtti myndvefnað til femínískrar og pólitískrar framgöngu
kvenna.
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Rauði þráðurinn í ritgerðinni er að varpa ljósi á stöðu kvenna sem listamanna. Við
búum í samfélagi sem er mannanna verk, þar sem list kvenna hefur ekki hlotið nægan
sess í karllægum heimi, en kvennabaráttan hefur mjakað stöðu kvenna fram og þar hafa
pólitísk áhrif listakvenna skipt sköpum.
Myndvefnaður er merkur og gagnlegur, ekki hvað síst vegna þess táknræna sem
hann ber með sér. Listamenn sem fengust og fást við hann eru að nota miðil ríkan af
menningu og hefðum. List tengd þráðum er samofin sögu kvenna og verkum þeirra, en
inn í hana er einnig ofin saga undirokunar og hugmynda um kvenleika. Það fæðist enginn
kona, heldur verður maður kona, samkvæmt Simone De Beauvoir. Kvenleiki er hegðun
sem samfélagið býst við af konum og að það er ekki líffræðileg staðreynd heldur
félagsleg- og menningarleg staða konunnar sem ákveður stöðu hennar í lífinu, en De
Beauvoir heldur því fram að móðurhlutverkinu sé ýtt að stúlkum strax í barnæsku.
Kvenleiki, saumaskapur og fjölskylda eru því ofin saman í eitt. Rozsika Parker vill meina
að tengsl milli kvenleika og handverks hafa orðið til þess að oft sé litið á list sem tengjast
hefðum kvenna, sem nytjahluti og hugsunarlausar skreytingar. Hið kvenlega sé álitið
merki um veikleika og sú skoðun viðhaldi yfirráðum karla og karlmennskunnar í
listheiminum. Ríkjandi valdahópar karla útbúa mýtur sem styðji við þeirra eigin völd.
Eins og komið hefur fram þá hefur saga kvenna lengi verið sveipuð duld eða hulu.
Ýmsir fræðimenn líkt og Linda Nochlin minna okkur á mikilvægi þess að gera listakonur
sýnilegar og halda verkum þeirra á lofti. Kenningar Sylvia Walby styrkir stoðum undir
ábendingarnar Nochlin, með því að vekja athygli á því hve listiðkun kvenna fékk lítinn
hljómgrunn. Með því að benda á þá félagslegu einangrun sem einkenndi þær konur sem
reyndu fyrir sér í listheiminum, sýnir hún fram á þá mismunun sem er að finna í mennsku
samfélagi.
Þó að margt hafi áunnist hefur enn ekki tekist að koma á fullu jafnræði kynjanna.
Það er því ljóst að þrátt fyrir langa baráttu er enn verk að vinna. Enn þarf að rykkja í og
rekja upp feðraveldið til þess m.a að rétta hlut kvenna í listheiminum. Nochlin minnir
konur á að vera vakandi fyrir þeim hættum og þeim erfiðleikum sem gætu legið í
framtíðinni. Það sé í okkar höndum hverju sinni að tryggja það að raddir kvenna heyrist
til jafns við karla og að verk þeirra sjáist og að um þau sé skrifað. Listasagan er karllæg
og því brýnt að varpa ljósi á og auka sýnileika á list kvenna.
Listakonur á borð við Hildi Hákonardóttur hafa hampað hefðum kvenna og nýtt á
beittan hátt sem pólitískt vopn í baráttu fyrir jafnrétti. Í verkum Hildar má greina þrætur
um mörk myndlistar og togstreitu kynja og pólitískra afla. Það má greina háð í verkum
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hennar, þar sem hún dregur fram daglegar athafnir og nýtir þær til að sýna fram á óréttlæti
gagnvart konum í karllægum heimi. Í jafnréttisbaráttu telur hún mikilvægt að halda sögu
kvenna á lofti. Hildur nýtir form myndvefnaðar til þess og í verki eins og 3ja stéttin
(Mynd 3) notar hún form myndasögunnar til tjáningar um málefni samtíma síns.
Fjallað hefur verið um femínískar bylgjur, hvernig hópar femínista gengu fram,
hver með sína hugmynd um það hvernig best væri að ná fram jafnrétti. Fjórða bylgja
femínisma hefur að öllum líkindum nú skollið á og kallast á við aðra bylgju femínisma
m.a. á þann veg að aftur er kallað á fjöldasamstöðu. Verk Hildar, Brjóst (Mynd 9), minnir
óneitanlega á eitt af baráttuefnum sem á enn uppi á pallborðið þ.e. kynferðisleg
hlutgerving kvenlíkamans. Kvenréttindabarátta og hin svokallaða fjórða bylgja
femínisma er víðtæk ekki síst vegna tilkomu internetsins og annarra samfélagsmiðla. Ný
kynslóð er að vaxa úr grasi og að rísa upp, kynslóð sem hefur alist upp með internetinu
og öllu sem því fylgir. Hún virðist leitast við að taka baráttuna milliliðalaust í sínar
hendur. Ef lesið er í hugsjónir Hildar og framtíðarsýn hvetur hún til þess að ný kynslóð
gangi sífellt fram, taki upp þráðinn og beiti honum sem vopni í baráttu samtímans. Ef til
vill gæti internetið reynst þar áhugaverður vettvangur, en þar eru ekki áþreifanlegir vefir
heldur ósýnilegir þræðir sem gera okkur kleift að tengjast hvert öðru og auðvelda
upplýsingaflæði. Tölvur samtímans og veraldarvefurinn rekja rætur sína til
hugmyndafræði veflistar. Fyrir tilstilli veraldarvefsins virðist heimurinn vera að dragast
saman og landamæri halda ekki sem fyrr, það kallar á flæði, tengingar og hópvinnu. Þar
eru tækifæri til að spinna nýja þræði í nýjan vef í áframhaldandi baráttu.
Jafnframt því að taka ölduna og horfa fram á veginn er mikilvægt að líta til baka
og læra af því sem vel hefur til tekist. Hildur er ekki bara veflistamaður sem heldur
þræðinum, hún er ekki síður manneskja og listamaður sem rekur efnið upp og stingur á
þjóðfélagslegum kýlum. Það er svo nýrrar kynslóðar að taka upp þráðinn að nýju, halda
honum á lofti og vinna verk, í áframhaldandi baráttu fyrir jöfnum rétti kynjanna.
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Viðauki

Mynd 1. Hildur Hákonardóttir, Ísland í Nató, 1974, myndvefnaður, 180x230 cm (Listasafn Íslands) ljósmynd frá
Listasafni Íslands.

Mynd 2. Hildur Hákonardóttir, Fiskikonurnar, 1971, myndvefnaður, 150x101 cm (Listasafn Íslands) ljósmynd frá
Hildi Hákonardóttur.
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Mynd 3. Hildur Hákonardóttir, 3.ja Stéttin, 1973, myndvefnaður, 200x131 cm (Listasafn Reykjavíkur) ljósmynd frá
Listasafni Reykjavíkur.

Mynd 4. Hildur Hákonardóttir, Sunnlenskar konur mótmæla á alþingi, 1974, myndvefnaður, 190x285 cm (Listasafn
Árnesinga) ljósmynd frá Listasafni Árnesinga.
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Mynd 5. Hildur Hákonardóttir, Himinn og jörð, blönduð tækni, 202x 94 cm, 1982, (Listasafn Íslands) ljósmynd frá
Listasafni Íslands.

Mynd 6. Hildur Hákonardóttir, Himinn og jörð, myndvefnaður, 202x94 cm, ljósmynd frá Hildi Hákonardóttur.
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Mynd 7. Hildur Hákonardóttir við verkið Ísland í Nató, ljósmynd frá Hildi Hákonardóttur.

Mynd 8. Hildur Hákonardóttir, Vættir, myndvefnaður, 1979, ljósmynd frá Hildi Hákonardóttur.

Mynd 9. Hildur Hákonardóttir, Brjóst I, Prjón á plötu, 1971, 25x29 cm (Níels Hafstein, Safnasafnið) ljósmynd frá
Unnari Erni Jónassyni Auðarsyni.
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