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Líkaminn og manneskjan eru helsta kveikja minna verka og þá í miklum tengslum við 

femínískar hugmyndir. Í verkum mínum velti ég fyrir mér kyni, kynferði og 

kynhneigð. Hvað er kyn? Er ég kona vegna þess að ég er með píku og brjóst? Ef 

svarið er já, hverju er ætlast til af mér frá samfélaginu? Ef svarið er nei, hvernig 

skilgreinum við kyn? Eru bara til tvö kyn? Ég velti fyrir mér kynhneigð og minni 

upplifun af henni. Ég vinn með sjálfan mannslíkamann. Skoða og rannsaka hann í 

gengum málverkið og skúlptúrverk. Ég teygi hann, brengla og útfæri verkin í þeim 

tilgangi að fanga drunga, dulúð og óþægindi.  Því reyni ég svo að skila til áhorfanda. 

Það geri ég með þeim efnum, litum og áferðum sem ég nota í verkunum.  Ég fer nær, 

skoða húð, hár og bein. Ég velti fyrir mér upplifunum annarra og mínum eigin á 

tilverunni. Ég nýtti mér listræna tjáningu sem leið til þess að vinna úr því sem á hug 

minn að hverju sinni.  Ég skoða nokkra af þeim listmönnum sem hafa haft áhrif á mín 

verk og hvernig ég vinn. Ég skoða mig og mín verk í samanburði við þeirra í þeim 

tilgangi að gera betur grein fyrir eigin verkum. 
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Hvers vegna hafa ekki verið neinar stórkostlegar listakonur? 1 

 

 

 

Inngangur 

 

Í verkum mínum hef ég mikið leitast við að vinna með hið líkamlega. Þá hef ég unnið 

með hugmyndir um kyn og hvað felst í því að skilgreina einstaklinginn sem „karl“ eða 

„konu“, kyngervi og hlutgervingu kvenna í samfélaginu. Einnig hef ég unnið með 

kynhneigð og þá helst mína eigin upplifun í því samhengi.  

   Einnig hef ég unnið með mannslíkamann sjálfann í heild sinni eða parta af honum 

sem ég hef einblínt á eins og húðina, beinin eða hárið. Þessir og fleiri hlutar líkamans 

geta, ef einblínt er á þá, valdið því að áhorfandi upplifir þá sem óþægilega og jafnvel 

ógeðslega. 

   Mér þykir það áhugavert að vinna með mannslíkamann, brengla, teygja og vinna 

með hann á hráan og ófegraðan máta. Það dregur fram einhverskonar drunga, dulúð 

og skapar þá óþægindi. Þessi óþægindi geta verið erfið að greina samstundis þar sem 

að þau eru undirliggjandi og oft ekki augljós áhersla í verkinu. Þarf þá áhorfandinn að 

gefa sér tíma með verkinu ef hann ætlar að átta sig betur á þessum óþægindum í 

samhengi við sjálfan sig. Ég hef nýtt mér bæði málverkið og skúlptúr sem miðla fyrir 

þessi líkamlegu verk. Hef ég þá oftast notað akrýl málningu fyrir málverkin í bland 

við blek, krítar og ýmis önnur efni. Í skúlptúrunum hefur gifs verið það efni sem ég 

hef mest unnið með og hef ég mikið notað það til þess að steypa í mót eftir beinum og 

tönnum.  

   Ég hef hrifist af verkum listamanna sem vekja athygli mína vegna þess að þau eru 

drungaleg, óþægileg en heillandi á sama tíma. Sem dæmi mætti nefna Gabríelu 

Friðriksdóttur (f. 1971) og Egon Schiele (1890-1918) en að mínu mati eru þau 

listamenn sem hafa gott jafnvægi af óþægindum, dulúð og á sama tíma halda í 

ákveðið fegurðargildi í verkum sínum. 

                                                 
1
 (Þýð. höf.) „Why have there been no great women artists?“ Nochlin, Linda. Women, Art, and Power: 

And Other Essays. New York: Harper & Row, 1988. 
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   Í skólagöngu minni hef ég dregist að femínískri hugmyndafræði ásamt pælingum 

tengdum kynjafræði (e. gender studies). 

Þar af leiðandi hef ég einnig heillast að verkum annarra sem vinna með 

hugmyndafræði á svipuðum slóðum, sem dæmi mætti nefna Hannah Wilke (1940-

1993) og Barbara Kruger (f. 1945). Þessi áhugi á femínisma kemur kannski fyrst og 

fremst út frá því að vera kona og vera þar af leiðandi einstaklingur sem tilheyrir hópi 

fólks sem verður fyrir einhverskonar kúgun í nútíma samfélagi. 

   Þar sem að við stöndum nú í fjórðu bylgju vestræns femínisma tel ég það mikilvægt 

að setja mikinn kraft í hana. Mér finnst ég sjá mikið af fólki vera komið saman og 

vilja breytingu og í verkum mínum vinn ég með þessar hræringar. 

   Listheimurinn endurspeglar þá femínísku umræðu sem hefur átt sér stað í 

samfélaginu að undanförnu og eru femínísk verk að ná athygli almennings hér á landi 

sem og annarsstaðar. Sem dæmi hefur Guerrilla girls hópurinn, sem stofnaður var árið 

1985, fengið mikla athygli hérlendis. Hópurinn ber með sér það markmið að vekja 

athygli á þeim misrétti sem á sér stað í listheiminum vegna kyns eða kynþáttar 

listamanna.2 Nýlega vakti hópurinn athygli almennings hérlendis á skorti kvenna í 

kvikmyndageiranum. Þetta gerðu þær með stóru veggspjaldi með eftirfarandi texta þar 

sem búið var að draga rauðann hring í kring um „c. Það er mismunun.“ 

 

 

Hvers vegna hafa 87% fjármagna Kvikmyndamiðstöðvar Íslands farið til karla? 

a. Karlar eru sterkir og geta borið stórar myndavélar. 

b. Konur eru betri í tónlist, búningagerð og í að reka ríkisstjórn. 

c. Það er mismunun. Kvikmyndageirinn er langt á eftir restinni af landinu!3 

 

 

                                                 
2 Anna Jóhannsdóttir. „Kvennatími – Hugleiðing um kvennasýningar“. Vefrit. Knúz, 26. nóvember 

2015. Sótt 2. janúar 2016 á https://knuz.wordpress.com/2015/11/26/kvennatimi/. 

 
3 (Þýð. höf.) „Why has 87% of Icelandic film centre funding gone to men? 

a. Men are strong and can carry around big cameras. 

b. Women are better at music, costumes and running the government. 

c. It's discrimination. The film industry is way behind the rest of the counrty!“ Erla Hlynsdóttir. 

„Skæruhernaður Gegn Misrétti." Fréttatíminn. 4. júní 2015. Sótt 2. janúar 2016 á 

http://www.frettatiminn.is/skaeruhernadur-gegn-misretti/. 
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   Ég verð fyrir miklum áhrifum þessara umræðna sem eiga sér stað í samfélaginu og 

fer mikill af mínum tíma í að ræða við aðra um femíníska hugmyndafræði og að lesa 

femíníska pistla sem eru ófáir þessa daga. Í þessum mikla krafti femínismans má þó, 

eins og gerist alltaf þegar að minnihluta hópar leitast eftir því að fá jafnrétti, sjá 

mótspyrnu koma frá ákveðnum hópi fólks sem gerir allt í sínu veldi til þess að 

lítillækka, draga úr og stýra umræðunni á villigötur.  

 

 

Vinnuferli, efni og litir 

 

Þegar að það kemur að mínu vinnuferli þá hefst það á kveikju. Það eru þá pælingar 

tengdar hverju því sem á hug minn að hverju sinni og veitir mér innblástur. Sem dæmi 

má nefna hreyfinguna #freethenipple eða „frelsun geirvörtunnar“ 4sem átti sér stað 

vorið 2015 en sú hreyfing hafði það markmið að vekja athygli á því hvernig litið er á 

geirvörtur kvenna og þær taldar öðruvísi en geirvörtur karla.5 6 ásamt því að þær og 

brjóst kvenna eru kyngerð og það jafnvel talið að konur eigi ekki að gefa barni á 

brjóst á almanna færi. 

   Þessi bylting varð hluti af einu verki þar sem að ég gerði kynlausar fígúrur í 

barnaleir. Þessar kynlausu fígúrur voru ýmist með brjóst, geirvörtur eða ekkert og 

undirstrikaði ég þar kynleysi brjósta og geirvarta. 

   Þegar að kveikja að verki er komin, fer ég að koma með hugmyndir af því hvaða 

efni ég ætla að nota og hvernig ég vil vinna og framkvæma verkið. Ætla ég að vinna 

það sem málverk, skúlptúr eða eitthvað annað? Ég skissa til þess að komast að 

niðurstöðu um það hvernig verkið á að líta út. Ef það er málverk þá skissa ég margar 

hugmyndir að verkinu og pæli þá mikið í myndbyggingu verksins. Ef verkið er 

skúlptúr þá fara hugmyndir um efni og uppsetningu á stað, sem ég punkta niður með 

skissunum. 

                                                 
4 Hildur Guðbjörnsdóttir. „Áfram Berbrystingar!" Knúz. 28. mars 2015. Sótt 11. október 2015 á 

https://knuz.wordpress.com/2015/03/28/afram-berbrystingar/. 
5 Taylor Pittman. „Women Take On Body Censorship With Help From Male Nipples And Photoshop." 

The Huffington Post. 7. júlí 2015. Sótt 12. janúar 2016 á 

http://www.huffingtonpost.com/2015/07/07/women-fight-nipple-censorship-with-

photoshop_n_7735738.html. 
6 Aaron Macarow. „What the CEO of Instagram Has to Say About Your Nipples." Attn:. 19. júlí, 2015. 

Sótt 12. janúar, 2016. 
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   Vegna þess hvernig ég byggi mitt vinnuferli upp á ég á tíðum erfitt með að víkja frá 

þeirri upprunalegu hugmynd sem ég hef búið til um það hvernig verkið á að líta út og 

hvað það á að segja. Ég hef oft gengið svo langt að íhuga uppsetningu þó svo að 

verkið sé ekki einu sinni komið í vinnslu. Eftir að hafa áttað mig á þessu hef ég samt 

tekið eftir því að þetta á betur við um þá skúlptúra sem ég hef gert heldur en málverk. 

   Ég er töluvert frjálsari í málverkinu og leyfi mér meira að vera opin fyrir 

breytingum og þróun í verkinu á meðan að vinnan á sér stað. Með skúlptúrinn er ég 

oft að þrjóskast áfram til þess að fá þá niðurstöðu sem ég hef þegar ímyndað mér. Að 

undanförnu hef ég þess vegna reynt að taka stefnu að málverkinu og leyfa mér að 

vinna þá aðeins opnara og frjálsar. 

   En þegar að ég er búin að byggja upp hugmyndina að því sem ég vil gera fer ég að 

vinna með þann miðil og efnið sem ég hef valið mér. Ef það er málverk þá fer ég að 

finna út úr því hvaða litapallettu ég vil nota. Þeir litir eru þá oftast skítugir jarðlitir 

sem ég blanda saman með því að bæta út í litina smá bleki til að fá gráleitari pallettu. 

Ég mála með akrýl málningu og nota svo kannski krítar með. Þegar að ég mála þá á 

ég það til að mála hratt og vinna myndina hráa. Litirnir eru oft þunnir og þekjan er 

ójöfn með mikilli pensilskrift sem gerir verkið hrátt og ópússað.  

   Ólíkt listamönnum eins og Gabríelu Friðriksdóttur (f. 1971) á ég erfitt með að vinna 

mörg verk í einu og þarf yfirleit að leggja allan minn hug að því verki sem ég er að 

vinna að. Í sýningaskrá Þessa heims og annars7 kemur fram að Gabríela Friðriksdóttir 

notar efni sem kveikju í sínum verkum og leiða þau hana áfram. Ég tel að áherslur 

verksins séu það sem leiði listamanninn yfirleit áfram og þar sem að hún leggur 

sterkar áherslur á efni leiði þau hana mikið áfram. Fyrir mig eru það þær hugmyndir 

sem ég vil skila til áhorfanda. Áhugavert er að skoða vinnuferli Gabríelu í samanburð 

við mitt eigið. Hún vinnur mikið með þjóðsögur og náttúru sem hún afbakar á 

súrrealískan og drungalegan hátt í vídeó verkum sínum, innsetningum og málverkum. 

Vinnuferlið byggist á mikilli heimildavinnu sem kemur fyrst og svo miklu flæði í 

skissuvinnunni og má segja að þar komi mesta hugmyndavinnan hennar.    

 

 

 

 

                                                 
7
 Markús Þór Andrésson. 2007. Þessa heims og annars. Listasafn Árnesinga, Hveragerði. Bls. 8-9  
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Femínismi 

 

Í verki sem ég gerði árið 2013 vann ég með hlutgervingu og stöðu kvenna í 

samfélaginu í dag. Verkið sýnir konur sitja í fóstur stellingu8. Hún er nakin og lútir 

höfði þar sem að hún hefur ekki rými til þess að rétta úr sér, hvað þá að reisa höfuð. 

Verkið var kannski eitt af fyrstu skrefunum mínum í átt að því sem ég er að vinna með 

í dag. Verkið er hraðunnið, gróft með mikilli pensilskrift. Litirnir eru dökkir og skærir 

í bland, en þó skítugir til þessa að skapa drunga í andrúmslofti verksins. Kynfæri 

konunnar blasir við áhorfanda, ófalin og ófeimin. 

   Verkið sjálft er speglun og gagnrýni, konan í verkinu er sett í ákveðinn “ramma” 

sem hún verður að passa inn í og þetta er eitthvað sem henni er kennt frá ungum aldri. 

Hún á að læra ákveðna hegðun ásamt því að fylgja ákveðnu útliti. Það er ætlast til 

þess að líkami hennar sé fallegur, mjúkur, og lítill. Hún má ekki taka mikið pláss. 

Þessi kona er ekki eins og ætlast er til af henni frá samfélaginu. Hún hefur sem dæmi 

órakaða fótleggi, löng og mikil skapahár. 

   Konan á að finna jafnvægi á milli þess að hylja líkama sinn en sýna hann á sama 

tíma. Það eru skilaboðin sem hún fær hvert sem hún horfir. Hún sér þetta í 

kvikmyndum, auglýsingum, tónlistarmyndböndum og á netinu. Konur eru sagðar 

lauslátar og kallaðar niðrandi orðum ef þær sýna of mikið eða fagna því að þær séu 

kynverur. Á sama tíma eru þær einnig niðurlægðar ef þær sýna líkama sinn ekkert og 

hylja sig alveg. Þá kemur þrýstingur á að vera meira heillandi og æsandi. Þetta túlka 

ég með glærri plast filmu sem vafið er um verkið og konuna. Það bæði heldur henni, 

hylur og sýnir.  

   Konan í verkinu er ennþá í rammanum en hún er að koma tánum og olnbogunum út 

fyrir hann. Þarna fer verkið út fyrir sig og snertir hið raunsæa utan verksins þ.e.a.s 

manneskjan teygir sig út úr ramma verksins og yfir í rými áhorfandans eða yfir í hið 

raunverulega rými.  

   Á þessu ári gerði ég svo málverkið Allt sem er mitt mitt9. Verkið sýnir konu með 

loðið kynfæri liggja þannig að kynfæri hennar verður miðpunktur verksins. Verkið er 

málað í skítugum litum, konan er ófegruð og líksleg. Líkami hennar er grænleitur og 

bakgrunnurinn að mestu brúnn. Verkið er unnið á hör efni og má sjá hluta af efninu 

ómálað neðst.  

                                                 
8
 Sjá myndskrá 1 í viðauka. 

9
 Sjá myndskrá 17 í viðauka 
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   Verkið fjallar um konuna og líkama hennar. Með því að gefa konunni ekki andlit og 

þar af leiðandi ákveðna persónu vildi ég fjalla um allar konur í heild sinni. Með 

titlinum vísa ég svo í aðal áherslu verksins sem er að líkami konunar er hennar eigin 

eign og hefur hún vald til þess að gera við hann hvað sem henni þóknast. 

 

 

Hinsegin 

 

Verkin sem ég geri byggjast mikið á því sem á sér stað í undirmeðvitund minni. Ég 

velti fyrir mér stöðu þeirra í samfélaginu sem ekki fá fullt samfélagslegt samþykki. 

Þeir sem t.d ekki falla undir það að vera hvítir, gagnkynhneigðir, líffræðilega fæddir 

karlmenn. Þessu velti ég fyrir mér ásamt öðru sem þesskonar umræðuefni tilheyrir (e. 

gender studies, critical race theory, queer theory). Þessi umfjöllunar efni eiga það til 

að tengjast mikið og ég sé þau koma upp í verkum mínum aftur og aftur.  

   Ég hef gríðarlegan áhuga á kynferði en það á við um þann samfélagslega mun sem 

gerður hefur verið á kynjunum. Kynferði má þó ekki rugla saman við kynhneigð sem 

á við um það kyn sem einstaklingur laðast að. Þessi munur kynjanna vísar til þeirra 

kynhlutverka sem ætlast er til af hverjum og einum háð kyni. Konur eiga að vera 

fallegar, góðar, tilfinninganæmar og undirgefnar. Karlar eiga að vera háværir, sterkir 

og ákveðnir ásamt því að vera kaldir gagnvart eigin tilfinningum og annarra. Þessi 

samfélagslegu hlutverk sem eru í sjálfu sér skemmandi fyrir hvern sem er eru einnig 

gerð án athugunar til kynvitundar einstaklingsins. Þá er átt við upplifun 

einstaklingsins af eigin kyni óháð þeirra líffræðilega kyni. Þessi kynhlutverk ætlast 

einnig til þess að einstaklingur geti bara verið kona eða maður en þá er útilokað 

einstaklinga sem upplifa sig sem bæði kynin, hvorugt kyn eða annað.   

   Í samfélaginu hefur verið mikil áhersla á það að passa í kynjakassana tvo, maður 

eða kona. Í dag á sér þó stað mótþrói á meðal fólks. Það finnur að þessir kassar eiga 

alls ekki við um alla.10 Þeir flækja hlutina og geta valdið miklum vanlíða hjá 

einstaklingum sem reyna að passa í þá en gera það ekki. Kyn og kynhneigðir eru 

töluvert fjölbreyttari en fólki hefur í gegnum tíðina verið talin trú um. 

                                                 
10 Rude, May. „It’s Time For People to Stop Using the Social Construct of “Biological Sex” to Defend 

Their Transmisogyny“. Autostraddle, jún 2014. http://www.autostraddle.com/its-time-for-people-to-

stop-using-the-social-construct-of-biological-sex-to-defend-their-transmisogyny-240284/. 
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   Til þess að útskýra þau fjölmörgu kyn og þær kynhneigðir sem til eru hafa ýmis 

nýyrði verið tekin upp í heiminum og er Ísland enginn undantekning. Orð eins og 

dulkynja „orð sem lýsir því á einfaldan máta þegar kyn einstaklings er ekki 

augljóst.“11 og eikynhneigður sem á við um einstaklinga sem laðast ekki 

kynferðislega að neinum. 

   Það er spurning hvort þessir “einföldu” kynjakassar séu í raun að flækja í stað þess 

að einfalda. Þeir valda því að fólk sem ekki tengir sig við þá þarf að útskýra sig með 

öðrum kössum. Ef að þessir kassar og stimplar, sem neyddir eru að fólki frá unga 

aldri, væru fjarlægðir tel ég að fólk ætti auðveldara með það að leyfa sér að vera eins 

og það er án þess að greina og pæla of mikið í því hvað það þýðir. Við erum of 

fjölbreytt til þess að setja okkur í kassa. 

   Ég hef nýlega byrjað að vinna verk sem fjalla beint um hinsegin fræði (e. queer 

studies), í stað þess að hún sé fylgifiskur annars konsepts. Í verkinu mínu þar sem að 

ég vann með barnaleir12 tók ég fyrir kyn og kynleysi. Ég vann þá með litríkar 

barnaleirs fígúrur. Ég tel þetta verk vera ólíkt öðrum verkum sem ég hef gert þar sem 

að litirnir eru skærir og áberandi í stað þess að vera skítugir jarðlitir en mig langaði til 

þess að gera þetta verk sakleysislegra en fyrri verk og ég nýtti mér litina til þess að 

undirstrika það. Þá er ég líka að benda á sakleysi og kynleysi brjósta og geirvarta. 

   Fígúrurnar koma í mörgum formum og litum. Þó að sumar séu óneitanlega með 

skylda eiginleika þá eru þær aldrei með þá sömu. Sumar fígúrur eru með vængi, aðrar 

ekki. Nokkrar fígúrur eru með gogg, aðrar með eyru eða jafnvel horn. Svo eru 

einhverjar af fígúrunum með brjóst og jafnvel geirvörtur. Á þessum tíma, vorið 2015, 

var hreyfingin #freethenipple í gangi og ég í sambandi við hana í hugleiðingum um 

transfólk, sem eru einstaklingar sem upplifa sig ekki sem sitt líffræðilega kyn, ásamt 

öllu fólki utan hins hefðbundna kynjaramma. Hvað þýða brjóst? Hverjir eru með 

brjóst? Eru bara konur með brjóst? Má transmaður með brjóst sýna þau eða ekki? 

Hvað með transkonur, mega þær sýna á sér brjóstin eða ekki? Hvað ef þær eru ekki 

með brjóst? Mega geirvörtur þeirra þá sjást?13 

                                                 
11

 „Elsku bur, ég er vífguma og eikynhneigð." Mbl. 16. nóvember, 2015. Sótt 5. desember 2015 á 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/11/16/elsku_bur_eg_er_vifguma_og_eikynhneigd/. 
12

 Sjá myndskrá 2-4 í viðauka. 
13 Julie Zeilinger. „How This Trans Woman Is Making #FreeTheNipple As Inclusive As Possible." 

Identities.Mic. 30. september 2015. Sótt 12. janúar 2016 á http://mic.com/articles/126089/how-this-

trans-woman-is-making-free-the-nipple-as-inclusive-as-possible. 
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   Með því að gefa fígúrunum brjóst er ég ekki að segja til um kyn fígúranna heldur 

alveg öfugt. Ég vil meina að engin þeirra hafi neitt kyn. Enda eru brjóst ekki kynfæri 

og þó þau væru það þá eru kynfæri alls ekki samansem merki fyrir kyni. 

    Uppsettning verksins var stöpull þar að leir fígúrurnar lágu á ferskjulituðu 

undirlagi. Stöpullinn var við vegg þar sem að ég hafði hengt upp teikningar af 

fígúrunum. Teikningarnar voru gerðar með svörtu bleki á ljósan pappír sem skapaði 

ákveðnar andstæður á milli leirkarlanna og teikninganna bæði í litum og stílbrigði 

fígúranna.   

 

 

Klámvæðing 

 

Áhrifin sem að klámvæðingin hefur haft er eitthvað sem mér finnst áhugavert 

umfjöllunarefni í listum og þá í tengslum við femínisma. Það er vel vitað að klám 

hefur mikil áhrif á samfélagið og þá einstaklinga sem það stunda reglulega að horfa á 

það. Það skapar óraunhæfar hugmyndir um kynlíf, niðurlægir og hlutgerir oft á tíðum 

konur og líkama þeirra ásamt því að stuðla að nauðgunarmenningu. Áhrifin sem 

samtal listar, femínisma og gagnrýni á klámvæðinguna hefur á áhorfandann er 

eitthvað sem mér finnst áhugavert að skoða.  

   Eitt vinsælasta leitarorðið á klámsíðum í dag er „lesbía“ 14 samkvæmt niðurstöðum 

sem klámmiðillinn Pornhub gaf út árið 2014. Þetta klám gerir það að verkum að tvær 

konur í sambandi eru kyngerðar og settar í það hlutverk að vera einungis saman fyrir 

athygli og ánægju gagnkynhneigðra karlmanna.  

   Í verkinu mínu Two straight women walk into a bar15 frá árinu 2015 fjallaði ég um 

kyngervingu og blæti á lesbíum, al- og tvíkynhneigð konum í samfélaginu og það 

hvernig þessar konur eru settar í það samhengi að vera æsandi fyrir gagnkynhneigða 

karlmenn þá vegna kynhneigðar kvennanna. 

   Hinsvegar beinist verkið og skilaboð þess helst að konum, og þá helst 

gagnkynhneigðum konum. Eins sorglegt og það er þá tíðkast það í okkar samfélagi að 

gagnkynhneigðar konur, þá annað hvort út frá eigin vilja eða í öðrum tilfellum 

                                                 
14 (Þýð. höf.) „lesbian“ Charles Douglas. „Pornhub Has Released Its Most Popular Search Terms Of 

2014." Brobible. 1 júlí, 2015. Sótt 10. október 2015 á http://brobible.com/life/article/most-popular-

search-terms-2014/. 
15

 Sjá myndskrá 5 í viðauka. 
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félagslegum þrýstingi, taki þátt í einhverju kynferðislegu með annarri konu (þá oftast 

á samkvæmum þar sem þær og aðrir eru ekki edrú). Þetta atferli á sér stað í aðstæðum 

þar sem að konan er ekki að leitast eftir því að kynnast eigin kynhneigð betur, heldur 

er eina eða aðal markiðið það að æsa gagnkynhneigða karlmenn. Þarna eru þessar 

konur að stuðla að blæti á lesbískum samböndum. Það grefur undan sambandi tveggja 

kvenna og lítillækkar það.  

   Í samfélaginu er ekki ósjaldgæft að karlmenn og jafnvel kvenmenn telji samband 

tveggja kvenna ekki vera alvöru eins og samband karls og konu. Menn leyfa sér 

jafnvel þá að glápa, biðja tvær konur í sambandi um að fá að vera með í kynlífi þeirra 

eða horfa á það. Í verkinu er ég að biðja kynsystur um að standa saman og valda ekki 

neikvæðum áhrifum á líf hvor annarra. 

 

 

Áhrifavaldar 

 

Þegar að ég skoða áhrifavalda mína þá myndi ég segja að sá einstaklingur sem hefur 

haft mest áhrif á mig, á það hvernig ég mála og hvernig útkomu ég sækist eftir úr 

mínum málverkum, sé málarinn Egon Schiele16 (f. Austurríki, 1890-1918). Ég hef 

mikið heillast af honum frá því á mínum yngri árum þegar að ég kynntist verkum hans 

fyrst. Þekktustu verk Schiele eru málverk af manneskjum, þá oftast konum eða honum 

sjálfum. Þessi verk eiga það til að bera með sér erótískan blæ og voru verkin þess 

vegna valdur mikils usla á meðal almennings í byrjun 20. aldar.  

   Litirnir, línurnar og hvernig hann útfærir þessi málverk finnst mér alveg ótrúlega 

fallegt, þau eru mögnuð. Hann vinnur mikið með afgerandi fígúrur sem málaðar eru á 

einlita, föla og óformaða bakgrunni. Þessir einlitu og flötu bakgrunnir gera það að 

verkum að líkamar fígúranna virðast saklausir og hreyfingar þeirra virðast spastískar 

og innihalda kvíðna eiginleika. 17 

   Fígúrurnar eru túlkaðar með afgerandi línum, öfgakenndum sjónarhornum, 

afbökuðum, snúnum líkömum og útlimum. Hann vinnur mikið með nekt og þá oft 

sjálfan sig í því samhengi. Vegna þess hafa verkin hans sögð innihalda mikinn 

hégóma, ásamt því að bera vott af strípihneigð. Línurnar í verkum Schiele eru lífrænar 

                                                 
 
16

 Sjá myndskrá 6 í viðauka. 
17 Reinhard A., Egon Schiele. Egon Schiele 1890-1918: The Midnight Soul of the Artist. Köln: 

Benedikt Taschen, 1993. 
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og innihalda mikla tjáningu. Þær breikka og minnka í þykkt, eru lausar en úthugsaðar 

og fanga athygli áhorfandans. Á tíðum virðist jafnvel sem að litirnir séu bara þarna til 

að fylla inn í rýmið. Schiele málar með mikilli pensilskrift og stórum strokum á móti 

þessum fíngerðu en sterku línum og stundum má sjá þykka hvíta línu liggja í kringum 

form fígúrunna hans.  

   Ég held að ég eigi það til að bera mín eigin verk saman við hans þegar að ég er að 

vinna með fígúrur. Línurnar sem að hann gerði er eitthvað sem ég leitast eftir í 

málverkum og teikningum sem innihalda fígúrur hjá mér. Línunum reyni ég að ná 

fram með ákveðnum en mjúkum línum. Mér þykir mjög gaman að fást við fólk sem 

mótíf og þá finnst mér skemmtilegast að setja fígúrurnar í Schiele innblásnar 

stellingar og sjónarhorn.  

   Ólíkt Schiele vinn ég lítið með sjálfa mig sem fyrirmynd en Schiele er mjög þekktur 

fyrir þau fjölmörgu sjálfsportreit sem að hann gerði af sjálfum sér. Hann stúderaði 

sjálfan sig mikið og útfærði verkin á hráan og grófan máta. 

 

 

Sjálfsmyndir hans, vísa jafnframt í löngun til skilnings, sjálfs-greiningar, og mögulega ákveðinn 

hégóma. Innsýn í hið þjáða, á tíðum hrokafulla eða óhefðbundna, sjálf er heillandi og ákaflega 

hrærandi. Schiele færir áhorfandann nær sjálfum sér, reynslu sinni af öðrum, ást og missi, og leggur 

meigin áherslu á það fólk, hug þess og tilfinningar, einkum án truflun frá bakgrunni eða aðstæðum. Þau 

eru iðandi tilfinningar, ofsafengnar persónur, fullkominn kjarni manneskjunnar, í hverri stroku af 

bleiku, rafgulu, gulbrúnu og svörtu.18 

 

 

Þó ég hafi sjálf ekki málað mörg verk með sjálfa mig sem fyrirmynd á ég þó eitt 

þannig verk sem ég tel vera að einhverju leiti undir áhrifum hans þó að ég hafi 

kannski ekki áttað mig á því þegar að ég málaði verkið19 árið 2014. 

                                                 
18

(Þýð. höf.) „His self-portraits, furthermore, evidence a searching desire for understanding, self-

analysis, and quite possibly a fair degree of narcissism. Glimpses into the sometimes tortured, 

occasionally arrogant or maverick images of self are compelling and supremely moving. Schiele brings 

the viewer close to himself, to his acquaintances, to his loves and the lost, focusing almost entirely on 

those people, their minds and emotions, notably without any distraction from background or situation. 

They are writhing emotions, raging people, quintessentially human, in every stroke of pink, amber, 

ochre and black.“ Husslein-Arco, Agnes, and Jane Kallir. "Egon Schiele: Self-Portraits and Portraits." 

Studio International. 28. apríl, 2011. sótt 5 nóvember, 2015. 
 
19

 Sjá myndskrá 7 í viðauka. 
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   Verkið er í anda Schiele, unnið á hráan og grófan máta. Ég reyni ekki að fegra mig 

og ef eitthvað þá leitast ég eftir því að draga fram ófullkomleikann og finna fegurð 

málverksins í því. Líkt og í mörgum verkum Schiele þá starir andlitið í málverkinu 

beint í augu áhorfandans og gerir þá upplifunina á verkinu kannski svipaða því að 

horfa á eigin spegilmynd. Svipað Schiele felur verkið í sér ákveðna sjálfskönnun og 

leit. Hægt væri að segja að hégómalegu undirtónar verksins séu léttari en ég tel að þeir 

séu þó alltaf til staðar að einhverju leiti í sjálfsportreitum.  

   Í nýjustu verkunum mínum þar sem ég vinn mikið með kvenlíkamann, skítuga liti, 

harmleik og femínisma þá finn ég fyrir áhrifum Schiele ásamt öðrum listamanni sem 

má einnig nefna og er það Jean-Michel Basquiat20 (f. Bandaríkin, 1960-1988).  

   Jean-Michel Basquiat hefur haft svipuð áhrif á mig og Egon Schiele. Hann kemur 

frá bakgrunni í götulist sem mótaði stíl hans mikið og hafa fígúrurnar hans ákveðið 

teiknimyndafígúru ívaf í sér og er litapalletta hans ódæll. Það sem heillar mig við 

málverkin hans eru hráleikinn og expressjónin sem sést í því hvernig hann málar 

fígúrurnar sínar, þær eru grófar og undir áhrifum frá primitífisma. Basquiat nýtti sér 

list sína til þess að auka eigin kunnáttu og til þess að vinna úr því sem hann þegar 

vissi um sögu og menningu. Faðir hans var frá Haiti og notaði Basquiat listræna 

tjáningu til að vinna úr því er tengdist sínum karabísku rótum ásamt sögulegu baráttu 

Bandaríkjabúa af afrískum uppruna21. Hann hefur hið háværa yfirborð verkanna á 

valdi sínu, yfirborð sem leiðir mann einnig í átt til fauvismans eða franska 

expressjónismans22.  

   Mér þykir hann hafa haft gríðarleg áhrif á verkin mín og minn listasmekk. Það kom 

mér á óvart þegar að ég sá verk Basquiat fyrst, í listasögutíma í menntaskóla, hvað ég 

féll mikið fyrir verkunum hans. Þessi hráleiki í verkunum hans náði mér alveg en kom 

mér á sama tíma í opna skjöldu þar sem að ég hafði ekki mikinn skilning á list á þeim 

tíma. Verkin hans sýna rosalegt vald á litum og myndbyggingu. Litirnir sem Basquiat 

notar eru, ólíkt mínum og hans Schiele, oft fjölmargir og mjög skærir litir sem skerast 

mikið á. Hann hefur mikið vald á efnum og málar með akrýl, olíu, notar úðabrúsa og 

fleira.   

   Gabríela Friðriksdóttir (f. 1971) hefur einnig haft mikil áhrif á mig. Sá drungi og sú 

dulúð sem fyrir finnst í verkunum hennar er eitthvað sem ég hef viljað vinna með í 

                                                 
20

 Sjá myndskrá 8 í viðauka. 
21 Basquiat, Jean-Michel, Marc Mayer. Basquiat. Brooklyn: Brooklyn Museum, 2005. 
22 Basquiat, Mayer, Basquiat. 
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eigin verkum. Ég sá fyrst málverk eftir hana á salon sýningunni Flæði á 

Kjarvalsstöðum árið 2013. Verkið var að mestu glansandi svartur flötur með mikilli 

áferð en í einu horni verksins var einskonar hauskúpa af dýri eða fantasíu veru.23 Þetta 

verk sat í mér mjög lengi en ég komst ekki að því eftir hvern verkið var fyrr en seinna. 

Ég varð óvænt fyrir miklum áhrifum af þessari svörtu, glansáferð sem mér finnst ég 

ennþá í dag eiga eftir að vinna betur úr þótt svo að ég hafi þegar unnið tvö verk undir 

þessum áhrifum.  

   Verkið Börn okkar tíma 24  er málverk af fígúru en óljóst er hvaða kyni hún tilheyrir. 

Fígúran er máluð í dempuðum, skærum litum með lítilli áferð og pensilskrift. Hún 

virðist sitja, holdmikil og hárug. Málað er yfir andlitið og er eitt eyrað einstaklega 

áberandi þar sem það er með stórum svörtum eyrnalokk í. Svartur, áferðamikill, 

glansandi litur fyllir út strigann og umlykur fígúruna. Hann virðist ætla að gleypa 

hana gjörsamlega. 

   Annað verk undir þessum svörtu glans áhrifum er verkið mitt If they had vocal 

chords they would scream the whole way.25 Í því verki vann ég með fisk sem aðal 

umfjöllunarefnið. Ég saumaði einfalda mynd af fiski með ljósum þráði á svart, 

glansandi gervileður sem ég strekkti á blindramma. Neðst á rammann festi ég svo 

fimm hangandi öngla. Með verkinu var ég að velta fyrir mér stöðu fisksins í 

heiminum. Þar sem að það er talið vera góð fjölskyldu stund að veiða fisk en á sama 

tíma færu fæstir á veiðar eftir kanínum með börnin sín. Hvað myndi gerast ef fiskarnir 

myndu öskra af sársauka? Glansandi áferð bakgrunnsins eru áhrifin frá verki Gabríelu 

en ólíkt hennar verki er lítil áferð í þessu verki. 

    Gabríela vinnur mikið með hið líkamlega hvort sem það er í málverki eða þeim 

fígúrum sem hún býr til fyrir vídeó verk sín. Þessi mikla notkun á efnum í bland við 

hið líkamlega gaf mér mikinn innblástur í þeim skúlptúrum sem ég hef gert og ýtti 

mér áfram í tilraunastarfsemi með efni sem ég hafði ekki áður unnið með. 

    Verkið mitt Tromma 26 gerði ég árið 2015 en þegar að ég vann það verk sátu verk 

Gabríelu mikið í hausnum á mér. Verkið er stór tromma. Það sem gerir verkið þó ólíkt 

öðrum trommum er það að þetta er einskonar mennsk tromma. Húðin sem er strekkt á 

trommu rammann er mannahúð í stað dýra (mannahúð prentuð á plastefni). Á húðinni 

                                                 
23

 Sjá myndskrá 9 í viðauka. 
24

 Sjá myndskrá 10 í viðauka. 
25

 Sjá myndskrá 11 í viðauka. 
26

 Sjá myndskrá 12-13 í viðauka. 
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má sjá mjög fíngerð ljós mannahár af mér. Tromman er svo skreytt allan hringinn með 

beinum sem ég steypti úr gifsi og málaði svo til að gera raunverulegri. Í kringum öll 

beinin er svo hörband til að halda öllu saman. Með verkinu vildi ég sjá viðbrögð fólks 

við því að taka manneskjuna og setja hana í hlutverk sem talið er sjálfsagt að dýr séu 

í. Það er að segja að búin sé til hlutur úr líkama þeirra.  

 

 

Upplifun áhorfanda 

 

Samband áhorfanda og verksins skiptir mig miklu máli. Þar sem að ég vinn oft með 

umfjöllunarefni sem ég vil koma til skila til áhorfanda skiptir það máli hvernig 

upplifun áhorfandinn fær þegar að hann kemur að verkinu. Verkin mín geta verið ólík 

að því leiti til að ég hef bæði unnið með ákveðið umfjöllunarefni sem ég vil reyna að 

koma til skila til áhorfanda. Svo hef ég líka unnið með upplifun og þá bæði í þeim 

tilgangi að áhorfandinn upplifi eitthvað sjálfur og það er tilgangur verksins eða að ég 

fjalla um upplifun í sjálfu sér og það er umfjöllunarefni verksins sem ég vil koma til 

skila. 

   Dæmi um hið síðarnefnda má sjá í málverki27 sem ég gerði árið 2014 þar sem ég 

fjallaði um þá upplifun sem á sér stað þegar að einstaklingur er úti á lífinu og er undir 

áhrifum. Hann er í aðstæðum sem innihalda mikinn hávaða, ljós, fólk og annarskonar 

áreiti á skynfærin.   

   Einstaklingurinn fer á salernið og í því augnabliki þar sem að áreiti frá hljóði, ljósi 

og annars hverfur finnur einstaklingurinn sig með engum nema sjálfum sér. Þá eiga 

það til að skapast aðstæður þar sem á örfáum sekúndum rennur tímabundið af honum 

og hann áttar sig betur á sjálfum sér, umhverfi og aðstæðum. Það er eins og þokuskýi 

sé aflétt og raunveruleikinn verður skýrari en vanalega. Svo eins hratt og það rann af 

honum er hann aftur kominn í fyrra brenglaða ástand. Verkið var akrýl og krítar verk 

unnið á þykka krossviðarplötu út frá ljósmynd af sjálfri mér. Verkið er séð frá 

sjónarhorni manneskju sem situr á klósetti með buxurnar á hælunum. Það sjást 

fótleggir, nærbuxur, gólf, vaskur og neðsti partur af hurð. Verkið er í skítugum 

jarðlitum. Áferðin í verkinu er mismikil til þess að leggja áherslu á ákveðna hluta 

verksins eins og manneskjuna sjálfa.  

                                                 
27

 Sjá myndskrá 15-16 í viðauka. 
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   Konan í vatninu28 er dæmi um málverk sem er unnið í þeim tilgangi að kalla fram 

ákveðna upplifun hjá áhorfanda. Í verkinu sést kona sitja nakin í vatni með laufblöð í 

kringum sig. Verkið er ílangt með dökk brúnum ramma. Litirnir inn í verkinu eru í 

kaldari kantinum og eru sumir fletir verksins mjög flat málaðir en aðrir með meiri 

vídd. Konan sjálf er mjög ljós á hörund með dökkt hár. Líkami hennar er brenglaður. 

Hún ber með sér óhamingju svip og virðist áhugalaus. Augun eru líflaus, alblá og án 

augnsteina. Verkið gerði ég í þeim tilgangi að valda óhug hjá áhorfanda. Það er 

einhver saga sem liggur á bakvið en hún er óskýr. Í verkinu má einnig sjá bláa hendi 

koma úr vatninu og liggja á kné konunnar. Óljóst er hvort höndin tilheyri konunni eða 

einhverjum öðrum. Þetta finnst mér ýta undir þessi óþægindi sem fylgir óvissunni.  

   Á fyrstu einkasýningu minni LÍK AM LEGT29 sem haldin var 30. Nóvember árið 

2015 var ég með fjögur nýlegustu málverkin mín. Þau voru hengd saman á hvítan 

vegg. Á hverju verki fyrir sig mátti sjá eina fígúru, konu. Verkin eru misstór og ólík 

en hafa ákveðna eiginleika sem tengja þau saman sem heild.  

   Verkin eru máluð í gráleitri litapallettu og eiga þau það öll sameiginlegt að hafa 

undirliggjandi áferð sem kemur í gegnum verkið. Fígúrurnar í verkunum eru allar 

settar í svipaðar stellingar og virðast tvær þeirra fljóta um í ákveðnu rýmisleysi og 

tímaleysi. Líkamspartar fígúranna hafa mismikla áherslu á sér og er athygli áhorfanda 

beint að olnbogum, handakrikum, eyrna, handa, brjósta og klofs fígúranna sem allt eru 

viðkvæmir hlutar líkamanns sem ýtir undir ákveðið varnarleysi. Verkin eru 

misgróflega máluð til þess að skapa andstæður og spennu á milli verkanna.  

   Verkunum fjórum mætti í raun skipta í tvö pör sem tengjast. Eitt parið er málað á 

fíngerðari máta. Þau verk innihalda ljósari liti, minni pensilskrift, fíngerðari fígúrur og 

óljósari skil á milli fígúranna og bakgrunns svo þau blandast næstum saman. Hin tvö  

verkin eru grófari, litirnir eru dekkri og næstum svartir. Fígúrurnar eru ekki eins 

fíngerðar, útlínur þeirra eru skarpari og stífari. Bakgrunnur þeirra verka er svo 

tölvuvert meira afgerandi og sker sig augljóslega frá fígúrunum sjálfum. 

   Í þessum verkum vinn ég aftur með upplifun en aðal áhersla verkanna eru 

tilfinningar áhorfanda í sambandi við verkin. Kveikjan að verkunum er mamma mín 

sem hefur lengi þurft að kljást við mikil veikindi og er titillinn LÍK AM LEGT vísun í 

lík og dauða þar sem að ég er að vinna með einskonar ástand einstaklings sem er 

lifandi en fær samt ekki að lifa. 
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   Tilfinningin sem ég er að vinna með er hægt að lýsa sem óþægilegri bið. Fígúrurnar 

eru settar í óþægilegar stellingar og þær hanga í tíma- og rýmisleysi. Það er líka 

drungi og óhugnaður sem ég vil koma til skila til áhorfanda með stellingunum og 

litavali. Varnarleysi og viðkvæmni túlka ég með nöktum líkömunum sem eru 

berskjaldaðir og varnalausir.  

 

 

Niðurlag og lokaorð 

 

Allt sem er í kringum mig og það sem heillar mig mest leiðir listferli mitt og hefur 

áhrif á það sem ég svo skapa. Í þessari ritgerð hef ég nálgast sjálfa mig og eigin 

listrænu tjáningu með því að rekja þann rauða þráð sem liggur á milli þeirra verka sem 

ég hef skapað. Sá rauði þráður er þá eflaust mannslíkaminn og manneskjan sjálf en 

inn í þetta koma svo fleiri þættir sem ég hef skoðað og greint.  

   Allt hefur áhrif á endanlega niðurstöðu verka minna: efnisval, vinnuferli, konsept, 

þeir listamenn sem hafa mest áhrif á mig ásamt hversdagsleikanum sjálfum. 

   Manneskjan er jafn dásamleg og hún er ógnvænleg. Það eru óendanlega mörg 

sjónarhorn sem hægt er að skoða hana útfrá og endalaust hægt að krifja. Það er það 

sem ég geri og í endan er list mín um hana, frá henni til hennar. Manneskjan er 

áhorfandinn, listamaðurinn, viðfangsefnið og á tíðum efniviður verkanna sem ég 

skapa.   
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