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Skríðandi (2017), er verk mitt 
á útskriftarsýningu 
myndlistarnema Listaháskóla 
Íslands í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi 
13.05.2017-21.05.2017. 
Verkið er gjörningur þar sem 
ég skríð á fjórum fótum á 
færibandi í 20 mínútur í senn. 
Færibandið er staðsett í porti 
Listasafns Reykjavíkur, fyrir 
utan tvo stóra glugga sem 
snúa að portinu, annars vegar 
frá gangi safnsins og hins 
vegar frá safnabúðinni á 
leiðinni inn í A sal. Út úr A 

sal er hægt að fara út í portið, en þar má einnig horfa á gjörninginn. Sjónarhornið fram 
á gangi er framan á mig að skríða en við gluggann í safnabúðinni stendur myndavél á 
þrífæti og myndar líkamann og færibandið á hlið, en sú mynd sést á mónitor á 
stálstandi við hlið gluggans á ganginum. Enn annað sjónarhorn á verkið er úti á 
svölum á annari hæð. Myndband af gjörningnum, út frá sama sjónarhorni og er í 
mónitornum á meðan á gjörningnum stendur, er inni á 
bókasafni listasafnsins á flatskjá og bætist við myndbandið í hvert sinn sem 
gjörningurinn á sér stað. Á sýningartímabilinu var gjörningurinn gerður sex 
sinnum. 
 

 
Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 

Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 
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Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 

Hugmyndin að viðfanginu, kvenlíkaminn skríðandi á fjórum fótum, í verkinu 
kom út frá eldri verkum mínum þar sem ég vann með kyngerðan 
kvenlíkamann undir áhrifum klámvæddrar samtímamenningar. Ég áttaði mig á 
því að fara niður á fjórar fætur var orðið að eins konar rauðum þræði í verkum 
mínum, sífellt endurtekin hreyfing eða stelling sem ég taldi áhugavert að vinna með 
nánar. Ég var einnig að leita að leið til þess að segja allt sem mig langaði með 
aðeins einni mynd eða hreyfingu sem myndi fela í sér; hlutgervingu kvenna líkt 
og dýra í neyslusamfélagi, birtingarmynd kvenlíkamans í klámvæddri menningu, 
tengingu kvenleika við náttúruna eða hið „villta”, kvenlega innsæi gagnstætt 
karllægri rökhugsun o.fl. 

Verkið Skríðandi er niðurstaða þriggja ára rannsóknar- og 
tilraunastarfsemi þar sem ég hef unnið með sjálfa mig, bakgrunn minn og 
áhrifavalda við gerð verka í von um að verkin endurspegli menningarlegt 
samhengi mitt og annarra. Vangaveltur um stöðu konunnar og femínisma í 
verkum mínum fylgja því sem nefnt hefur verið fjórða bylgja femínisma, en 
upphaf hennar er tengt hræringum sem komu fram þegar notkun á 
samfélagsmiðlum í netheimum varð almenn við upphaf þessarar aldar. Fjórða 
bylgjan felur í sér viðurkenningu á að í samfélagi okkar sé kynbundin mismunun 
en á annan hátt en hjá fyrirrennurum femínismans því nú birtist ákveðin uppgjöf 
og viðurkenning á veikleikum og neikvæðum afleiðingum samtímamenningar og 
síð-kapitalisma á einstaklinga og þá sérstaklega konur. Opinberun á sorg og 
þunglyndi sem fylgir hörðum kröfum um kvenlegar staðalímyndir kemur meðal 
annars fram á áhugaverðan hátt á undanförnum árum. Hugmyndafræðin er 
einkennir nálgun innan fjórðu bylgjunnar er um margt flókin enda er hún enn í 
mótun.
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Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 
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Mörg verka minna fela í sér úrvinnslu og túlkun á áhrifum og afleiðingum 
kvenlegra staðalímynda í samfélaginu og sérstaklega áhrifa klámvæddra 
tónlistarmyndbanda á börn. Slíkar hugmyndir eru undiralda í verkinu Skríðandi, 
þar sem líkaminn minn er hlutgerður og skoðaður út frá hlutlægu sjónarhorni en 
á annan hátt en í tónlistarmyndböndunum. Kynferðisleg tenging gerist frekar í 
huga þess sem horfir vegna áhrifa frá sjónrænu efni klámmenningar sem hefur 
að ákveðnu leiti mótað birtingarmynd kvenlíkamans.  

Í gjörningaverkinu Skríðandi fer ég niður á fjórar fætur án þess að lítillækka 
líkama minn niður á plan dýra eða upphefja hann á stall, heldur einungis til að vera á 
þessu plani, auðmjúk og viðkvæm. Ég skríð ekki ánægjunnar vegna né er ég neydd til 
þess heldur leita ég leiðar til þess að einbeita mér hlutlaust að líkamanum og 
hreyfingunni án allra ytri vísana og persónugervingar. Leitin að hinu „hlutlæga” til 
þess að skapa mögulegt sjónarhorn þar sem líkaminn er skoðaður og kannaður sem 
hlutur varpar um leið ljósi á ómöguleika þessa hlutlæga sjónarhorns. Með því vil ég 
draga fram mögulegan ómöguleika á að hlutgera kvenlíkamann, en það hefur verið 
gert í menningarheimi okkar um aldir og felur meðal annars í sér augljósar tengingar í 
listasöguna og fjölmiðla samtímans. Einnig má nefna vísanir í; eldri myndir af 
konum úr vísindarannsóknum á „kvenlegum” geðkvillum eins og hysteríu, 
rannsóknir á dýrum og neyslu kvenlíkamans með áhorfi sem ég leyfi mér að líkja 
við kjötneyslu. Í raun er tilraunin til að skapa hlutlægt og hlutlaust sjónarhorn 
ómöguleg en virkar frekar sem leið til þess að varpa ljósi á allar þessar vísanir 
sem svo oft fylgja framsetningum á kvenlíkamanum eða kvenleikanum. 

Myndavélin við 
gluggann og mónitorinn 
sem sýnir 
myndbandsupptöku af 
gjörningnum í beinni gefa í 
skyn að túlka megi verkið 
sem hlutlæga rannsókn á 
kvenlíkamanum líkt og má 
greina í ljósmyndaverkum 
Eadweard Muybridge þar 
sem hann greinir hreyfingu 
dýra og mannfólks. Verk 
hans voru gerð í 
vísindalegum tilgangi, til 

að skilja hreyfingar betur 
enda náði ljósmyndavélin 
því 
sem mannsaugað ekki 
nemur. Ég leik mér hins 
vegar að hlutverki 
vísindamannsins jafnt sem 
tilraunadýrsins. 
Myndbandið sem er 
staðsett á 
bókasafninu, ýtir undir 
fræðslu „andrúmsloft” 
verksins og minnir á 

Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 

Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, stilla úr myndbandi, 2017 
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náttúrulífsþátt sem horft er á í öðru samhengi en þegar á gjörningum stendur. 
Verkinu er ætlað að fanga hið hlutlæga sjónarhorn sem er ráðandi innan 

Vestrænnar menningar og vísa í margbrotna hugmyndafræði sem því fylgir og 
valdbeitingu þegar því er beitt á kvenlíkamann í listum, tónlistarmyndböndum, 
samfélagsmiðlum, vísindarannsóknum, klámi, eða á sambærilegan hátt á dýr í 
skemmtigörðum og kjötiðnaði til að nefna nokkrar vísanir sem stuðst er við í 
verkinu.  

Í flestum raunvísindarannsóknum eru lifandi verur hlutgerðar og er það 
hlutlæga sjónarhorn fengið að láni til að beina áhorfendum að inntaki verksins, þó 
með þeim fyrirvara að áhorfendur eru á listasafni og fullmeðvitaðir um að vera 
að horfa á listaverk. Samhengið er því margrætt og sjónarhornið bíður upp á 
ólíkar túlkanir og tengingar við listheiminn, fjölmiðla og samtímamenningu. 

Er hið hlutlæga sjónarhorn ráðandi í afstöðu okkar til hluta og lifandi vera 
sem við hlutgerum stundum án umhugsunar? Hvað felur þetta sjónarhorn í sér 
fyrir, konur, menn, börn, dýr og hluti eins og listaverk eða jörðina alla? Er hið 
hlutlæga sjónarhorn nokkurn tímann hlutlaust? 
 
 

 
Elísabet Birta Sveinsdóttir, Skríðandi, gjörningur, 2017 
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Úrdráttur 
 

Verkin mín tengjast oft persónulegri upplifun minni og umhverfi. Þau eru spunnin út 

frá reynslu, sjálfsmynd og áhrifavöldum og þannig vona ég að þau spegli 

menningarlegt samhengi mitt. Þau fela oft í sér túlkun og úrvinnslu á áhrifum og 

afleiðingum kvenlegra staðalímynda og sérstaklega áhrif klámvæddrar menningar, út 

frá persónulegu sjónarhorni. Ég máta mig/verkin mín við bylgjur femínismans og 

skoða þau í samhengi við listamenn sem vinna á svipuðum miðum, þar sem um er að 

ræða kvenlega frásögn og femíníska umræðu. Vangaveltur um stöðu konunnar og 

femínisma í verkum mínum fylgja því sem nefnt hefur verið fjórða bylgja femínisma 

sem felur í sér viðurkenningu á að í samfélagi okkar er kynbundinn mismununn en á 

annan hátt en áður því innan hennar birtist ákveðin uppgjöf, viðurkenning á 

veikleikum og afleiðingum samtímamenningar og síð-kapitalisma á einstaklinga.  

Hugmyndafræðin sem einkennir nálgun innan fjórðu bylgjunnar er um margt 

flókin og viðamikil enda er hún enn í mótun. Verkin mín virðast oft mjög persónuleg 

af því að ég er sjálf þátttakandi í þeim og afstaða mín til viðfangsefnisins í verkunum 

er gjarnan óljós af ásettu ráði, jafnvel mótsagnakennd.Kvenlíkaminn og kvenleiki eru 

hlaðin viðfangsefni en í ritgerðinni er fjallað um hvernig hvort tveggja ber merkingu 

og hvernig merkingunni er síðan viðhaldið. Ég túlka áfhrif klámvæddrar menningar, 

hlutgerfingu kvenlíkamans og kvenlegra staðalímynda á mig í verkum mínum. Í 

sumum þeirra er markmiðið að tæla heiminn með sviðsettri nánd við áhorfandann en í 

öðrum er köldu vísindalegu sjónarhorni beitt til að skapa „hlutlausa,” afstöðu til 

viðfangsefnisins. 
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Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Aðalheiði L. Guðmundsdóttur, fyrir afar góðar 

athugasemdir sem sneru m.a. að afmörkun efnisins auk þess að víkka túlkunar- og 

táknheiminn sem verkin mín kallast á við. Einnig vil ég þakka öllum sem á einn eða 

annan hátt hafa stutt mig í gegnum námið og þau verkefni sem ég hef verið að vinna 

að undanförnu.
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Inngangsorð 

 

Í gegnum myndlistarnámið síðastliðin þrjú ár hefur rannsóknarvinnan á bak við 

listsköpun mína beinst meðal annars að femínisma, þar sem inntak verka minna, sem 

oftar en ekki túlka kvenlega upplifun, kalla á þá umræðu. Verkin mín tengjast 

persónulegri upplifun minni og umhverfi. Þau eru spunnin út frá reynslu, sjálfsmynd 

og áhrifavöldum og þannig vona ég að þau spegli menningarlegt samhengi mitt. 

Ritgerðin fjallar að miklu leyti um mín eigin verk frá síðustu misserum og mun ég 

tengja þau við strauma innan femínisma. Þannig flétta ég saman eigin listsköpun og 

hugmyndum listfræðinga og listamanna.  

 Ég skipti ritgerðinni í kafla með áherslu á ákveðin verk og flétti eigin 

hugleiðingum um hvert verk saman við skoðanir og hugmyndir nokkurra 

hugmyndafræðinga og listamanna. Rétt er að leggja á það áherslu að þótt verkin geti 

oft virst mjög persónuleg, af því að ég er gjarnan sjálf þátttakandi í þeim, þá er ekki 

þar með sagt að ég afhjúpi persónulegar skoðanir um sjálfa mig eða samfélagið sem 

ég lifi í. Afstaða mín til viðfangsefnisins í verkunum er gjarnan óljós af ásettu ráði, 

jafnvel mótsagnakennd. Ég tel mig vera að vekja til umhugsunar, virkja ímyndunarafl 

áhorfandans með því að halda opnum fleiri en einni túlkunarleið. 

 Ef ég ætti að tiltaka eigin sérstöðu í hópi kollega minna þá væri það 

bakgrunnur minn. Annars vegar það að ég hef lengi stundað nám í dansi og lokið BA-

gráðu á því sviði. Hins vegar að ég hef alist upp fyrir framan kvikmyndatökuvélar; 

faðir minn er kvikmyndagerðarmaður og af þeirri ástæðu á ég í fórum mínum mikið 

efni allt frá barnæsku sem sýnir mig á ýmsum „þróunarstigum“. Þetta hvort tveggja 

hefur mótað myndlist mína mikið. 

 Ég vel til umfjöllunar aðeins hluta af verkum mínum frá síðustu árum og þá 

helst þau sem tengjast umræðu um list og hugmyndum femínista. Vangaveltur um 

stöðu konunnar og femínisma í verkum mínum fylgja því sem nefnt hefur verið fjórða 

bylgja femínisma, en upphaf hennar er tengt hræringum sem koma fram þegar notkun 

á samfélagsmiðlum í netheimum verður almenn við upphaf þessarar aldar. Fjórða 

bylgjan felur í sér viðurkenningu á að í samfélagi okkar er kynbundinn mismunun en 

á annan hátt en áður því innan hennar birtist ákveðin uppgjöf, viðurkenning á 

veikleikum og afleiðingum samtímamenningar og síð-kapítalisma á einstaklinga og þá 

sérstaklega konur. Í henni felst meðal annars opinberun á sorg og þunglyndi sem 
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fylgir hörðum kröfum um staðalímyndir. Hugmyndafræðin sem einkennir nálgun 

innan fjórðu bylgjunnar er um margt flókin og viðamikil enda er hún enn í mótun.   

 Verkin mín fela oft í sér túlkun og úrvinnslu á áhrifum og afleiðingum 

kvenlegra staðalímynda og sérstaklega áhrif klámvæddrar menningar. Ég, eins og 

margir aðrir, hef orðið fyrir áhrifum frá afþreyingu og sjónrænu efni allt frá barnsaldri 

þar til núna með áhorfi teiknimynda, kvikmynda, fjölmiðla og tónlistarmynda. Ég 

mátaði mig við hetjurnar mínar, lék og túlkaði áhrifin sem ég varð fyrir í 

prinsessuleik, byssuleik og allt þar á milli. Á unglingsárunum birtist þessi sami leikur 

á aðeins annan hátt, í Sjálfsmynd (2006)1 máta ég mig við ákveðnar fyrirmyndir sem 

ég hef heillast af á þeim tímapunkti. Myndbandið I’m not here (2006)2 tók ég upp í 

þeim tilgangi að sjá sjálfa mig frá sjónarhorni annarra. Í leik setti ég mig í samhengi 

við kvenlegar fyrirmyndir sem mótuðu mig, ég mátaði mig við þær og pældi í sjálfri 

mér. Eftir á að hyggja er efnið eins og sönnunargögn sem gefa vísbendingar um hvað 

er að gerast í huga ungrar stúlku á ákveðnu þroskastigi og verður mikilvægur þáttur í 

listsköpun minni sem er oft nýtt efni sem ég skapa í samtali við eldra efni. Verkin sem 

eru til umfjöllunar í ritgerðinni innihalda sum gamalt efni í bland við nýtt en önnur 

aðeins nýtt efni, hvort tveggja túlka áhrif klámvæddrar menningar eins og 

tónlistarmyndböndum. Í gegnum námið hef ég mátað mig/verkin mín við bylgjur 

femínismans og skoða þau í samhengi við listamenn sem vinna á svipuðum miðum, 

þar sem um er að ræða kvenlega frásögn og femíníska umræðu. Ég get litið á námið 

eins og ferðalag, verkin segja ákveðna „þroskasögu“ sem hefur leitt mig að fjórðu 

bylgjunni. Í takt við hana finn ég fyrir frelsi til að opinbera hugmyndir, túlka 

upplifanir og áhrif sem að varpa ljósi á oft kúgaða birtingarmynd kvenleikans, áhrif 

klámvæddrar menningar og staðalímynda. 

 
 

FRÁ ÁHRIFUM TIL UPPGÖTVUNAR OG TÚLKUNAR 
 

Booty, the making of the official music video (2014) 

Umfjöllun um klámvædda menningu og poppkúltúr er gegnumgangandi þema í 

verkum mínum. Ég tók fyrir popp-kúltúrsáhrifin fyrst þegar nýtt myndband með 

                                                
1Sjá	  Sjálfsmynd	  (2006)	  í	  myndaviðauka	  
2Sjá	  I'm	  not	  here	  (2006)	  í	  myndaviðauka	  
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Jennifer Lopez kom út árið 2014 og sviðsetti gerð myndbandsins í gjörningnum, 

Booty, the making of the official music video (2014)3 og velti um leið fyrir mér 

aðstæðunum við sviðsetningu við gerð tónlistarmyndbands af þessari gerð. Verkið 

fjallar um leikstjórahlutverkið, klámvæddan og hlutgerðan kvenlíkamann. Mig langaði 

að sýna sjónarhorn „á-bak-við-tjöldin“ og setja áhorfendur í þá stöðu að þeir tækju 

þátt í því sem fór fram, með því að bjóða þeim að setjast í leikstjórasætið þar sem þeir 

gátu valið milli tveggja spjalda sem gáfu ákveðin fyrirmæli sem aðeins ég, 

flytjandinn, vissi hvað merkti, (annað merkti, „ýkja rassahreyfingar“ og hitt „meiri 

snertingu“) áhorfendur þorðu frekar að taka þátt óafvitandi um hvað þeir báðu um. 

Áhorfandi lyfti upp spjaldi, en þá stoppaði tónlistin: ég sá fyrirmælin og atburðarásin 

hélt síðan áfram með áherslu á þessi fyrirmæli. Þannig gátu áhorfendur fylgst með 

hvaða áhrif þau höfðu á atburðarás gjörningsins. Sjónarhorn myndavélarinnar sem 

birtist í mónitorunum sem staðsettir eru fyrir framan leikstjórasætið er kunnuglegt og 

ekkert öðruvísi en í popptónlistarmyndböndum nútímans. Áhorfendur fylgjast með 

fáklæddum kvenlíkama dansa „sexy“ og fá kannski um leið útrás fyrir ákveðna 

gægjuþörf en upplifa líka vandræðaleikann sem fylgir því þegar dansarinn skiptir um 

stellingar og tekur sundbolinn úr rassaskorunni á milli spora. En það myndaði spennu 

fyrir áhorfendur að fá einnig að taka þátt með því að leikstýra þessari atburðarás sem í 

fyrstu virðist tengjast gríni og léttleika, en þegar lengra er litið er undirtónninn 

myrkur. Þessi umfjöllun um klámvædda menningu og kvenlíkamann hefur síðan verið 

gegnumgangandi þema í verkum mínum. 

 

Cold Intimacy (2016)  

Í verkinu Cold Intimacy (2016) setti ég mig í spor persónu sem dreymir um að vera 

eins og fyrirmyndir sínar, þ.e. kvenpoppstjarna, eins og þær sjást í dag í klámvæddum 

popptónlistarheimi. Það hvernig kven poppstjörnur koma fyrir er mikið deiluefni í 

samtímanum og vekur það áleitnar spurningar um stöðu kvenna og kvennabaráttu 

síðustu áratuga. Stjörnurnar nota kynþokka á ýktan hátt til þess að ná árangri eða sem 

mestu áhorfi og fá þannig heimsathygli. Markmiðið er að tæla heiminn með sviðsettri 

nánd við áhorfandann, en stjarnan er í raun söluvara neyslumenningar. Í verkinu er hið 

gráa svæði þessa bransa rannsakað í þeim tilgangi að brjóta niður glansmyndina sem 

bransinn gengur út á, kanna hlutskipti stjörnunnar og leikstjórans og skyggnast bak 

                                                
3Sjá	  Booty,	  the	  making	  of	  the	  official	  music	  video	  (2014)	  í	  myndaviðauka.	  
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við tjöldin þar sem ýmsar skuggahliðar popp-tónlistarheimsins blasa við.  

 Verkið fjallar um birtingarmyndir kvenlíkamans í listum og 

samtímafjölmiðlum þar sem kvenlíkaminn birtist sem neysluvara og afþreying í 

klámvæddum heimi en einnig út frá persónulegu sjónarhorni auk sjónræns efnis 

popptónlistarheimsins. Í verkinu vann ég á fínni línu, þar sem óljóst er hver mín 

afstaða er gagnvart umfjöllunarefninu. Með því að skapa trúverðugt hlutverk, byggt á 

persónulegum upplifunum þar sem ég tjái mig um drauma um að vera stjarna, sýni ég 

á sama tíma afleiðingar slíkra fyrirmynda á sjálfsmyndina og þannig spegla ég þennan 

umdeilda bransa. Hugmyndin var að vinna útfrá þessari tilbúnu og framleiddu 

glansmynd á gagnrýninn hátt, og skapa nýja glansmynd sem væri síðan brotin niður 

og krufin fyrir augum áhorfenda í sviðsverki. Skapa þannig aðstæður þar sem 

áhorfandinn upplifir sig ekki aðeins sem áhorfanda heldur beinan þátttakanda í 

neyslumenningunni. Endurspegla klámheiminn sem felur í sér strippbúllur, vændi og 

netheima, sem bjóða upp á auðveldan aðgang að þess konar neyslu. En sá heimur og 

poppbransinn haldast fast í hendur. Það sem er vinsælt í klámi endurspeglar 

tískustrauma í tónlistarmyndböndum og öfugt.  

Þessi vinsæli popptónlistarheimur getur verið gífurlega áhrifamikill og mótað 

sjálfsmyndir einstaklinga og þá sérstaklega ungra kvenna. Ég er fædd árið 1991 og er 

dæmi um barn svokallaðrar „klámkynslóðar“. Ég sat fyrir framan Popp TV frá sex ára 

aldri og horfði síðar áhugasöm á ný og sífellt þróaðri, yfirdrifnari og klámvæddari 

popptónlistarmyndbönd á Youtube. Í verkinu  Cold Intimacy tók ég þá afstöðu að 

koma viðfangsefninu á framfæri með persónulegri frásögn með því að nota vídeóefni 

af mér sjálfri sem barni, tekið upp af föður mínum og efni frá unglingsárum sem ég 

tók sjálf – í bland við nýtt efni. Efnið sýnir breytinguna frá því að vera saklaust barn, 

sem í einlægni leikur fyrir framan myndavélina, í unga stúlku sem stillir sér upp fyrir 

myndavélina í þeim tilgangi að sjá sig frá sjónarhorni annarra. Nýja efnið sýnir svo 

hvernig hún verður eins og fyrirmyndirnar, kyntákn sem notar kynþokka til að ná 

athygli og í kjölfarið þau brengluðu áhrif sem því fylgja.  

 Verkið felur í sér spegilmynd áhrifa þessa bransa með afar persónulegri 

frásögn og opinberun. Greining á mótun eigin sjálfsmyndar út frá skilaboðum sem 

felast í klámvæðingu popptónlistarmyndbanda styrkir frásögnina og gefur áhorfanda 

um leið aðgang að margræðum skilaboðum verksins sem hann verður að taka afstöðu 

til. Skýrt er í verkinu að afstaða mín er margræð og er áhorfandinn settur í þá stöðu að 
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taka afstöðu út frá eigin forsendum og áhuga eða virkni innan klámvæðingarinnar. Í 

verkinu tala ég beint til áhorfandans og tek hann inn í umgjörð viðfangsefnisins frá 

byrjun og þannig er sviðsljósinu varpað á hlutverk hans sem neytanda, hann er 

ástæðan fyrir því að sýningin er sköpuð eða að varan er „framleidd“.  

 

Staðalímyndir og sakbitin sæla 

Það er ómaksins vert að skoða hlutgervingu kvenlíkamans, fyrirmyndir ungra kvenna 

í dag og hvernig kvenleiki birtist í samtímanum og greina afleiðingar klámvæddrar 

poppmenningar sem nýtur gífurlegra vinsælda. Ég nota sjálfa mig sem dæmi um 

afleiðingar þessarar tegundar menningar með því að byggja karaktera í verkum 

mínum á eigin upplifun. Opna inn í hugarheim stúlku og varpa ljósi á hennar eigið 

sjónarhorn og sjálfsmynd með þessar fyrirmyndir fyrir augum. Vinnuferlið var mjög 

persónulegt og í því fólst sjálfsskoðun sem ég gekk í gegnum til að átta mig á 

viðfangsefninu og hvers vegna það brennur svona á mér að takast á við það. 

Persónulega frásögnin og opinberunin nær til áhorfenda, hann gefur sig frásögninni á 

vald. Persónan verður dæmisaga um viðfangsefnið í stærra samhengi.  

 Áhrifin sem fyrirmyndir í fjölmiðlum, eins og í popptónlistarmyndböndum, 

geta haft á einstaklinga eru lúmsk. Þau geta verið mikil þrátt fyrir mótaða sjálfsmynd 

og meðvitund um óraunveruleika staðalímyndarinnar. Í mörgun tilfellum er það 

spurning um aldur og þroska þegar ungur einstaklingur er kynntur sjónrænu efni sem 

kann að móta sjálfsmynd hans og hugmyndir. Roxanne Gay talar í bók sinni, Bad 

Feminist, um það hvernig uppáhaldsbækurnar hennar, Sweet Valley High, voru 

mótandi fyrir tilveru hennar í æsku en bækurnar fólu í sér óraunhæfa 

fegurðarstaðalímynd og heim sem inniheldur aðeins hvítar ljóshærðar klappstýrur, 

vinsæla hvíta íþróttastráka og ríkt hvítt fólk í úthverfum.4 Gay, sem er af afrískum 

uppruna, naut þess að lesa bækurnar en á sama tíma mótaðist hún af ranghugmyndum 

um heiminn sem hún, á sama tíma, sá sig ekki eiga heima innan.  

Eins má tala um poppstjörnur og konur í vinsælum Hollywood-kvikmyndum sem 

verða fyrirmyndir margra ungra einstaklinga og þrátt fyrir þroska og meðvitund um 

ranghugmyndir sem slíkar fyrirmyndir fela í sér þá laumast áhrifin í 

undirmeðvitundina og mótun eigin sjálfsmyndar. Algengt er að upplifa popptónlist í 

dag sem „sakbitna sælu“ (e. guilty pleasure), þ.e. að gera sér grein fyrir neikvæðum 

                                                
4Roxane	  Gay,	  Bad	  Feminist:	  Essays	  (Harper	  Collins,	  2014),	  61.	  
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skilaboðum hvað varðar kvenlíkamann og birtingarmynd kvenna í 

tónlistarmyndböndum og í lagatextum en að fíla tónlistina samt. Við getum verið 

meðvituð og gert okkur fullkomlega grein fyrir lymsku skilaboðanna og 

ímyndasköpunarinnar en samt fundist þau svo grípandi að við syngjum með og tökum 

þannig þátt í öllu saman. Til að styrkja upplifun áhorfandans og óvissu um afstöðu 

flytjandans er þessi sakbitna sæla til staðar í verkinu Cold Intimacy en flytjandinn 

nýtur þess að sýna og vera á sviði fyrir augum áhorfenda.  

 

BYLGJUR FEMÍNISMANS 
 

Önnur og þriðja bylgjan – líkaminn endurheimtur 

Poppstjörnur í dag eru margar femínistar eins og Beyoncé og Rihanna en þær tilheyra 

póst-femínisma eða síð-feminisma (e. post-feminism) innan þriðju bylgjunnar, hugtak 

sem varð til á níunda áratug síðustu aldar í kjölfar þess að femínismi var gagnrýndur 

fyrir að höfða aðeins til vestrænnar gagnkynhneigðrar menningar.5 Þá var farið að 

beina athyglinni að margbreytileika; lituðum, samkynhneigðum, og hinsegin 

menningu sem dæmi. Í poppheiminum felur þriðja bylgjan í sér póst-femínískar 

poppstjörnur, og það er eins og forsprakki þeirra, Madonna, endurheimti og tileinki 

sér vald kvenleikans (e. empowerment) og kyngerðs kvenlíkama. Þessi birtingarmynd 

kvenlíkamans er samt mótuð af karllægu sjónarhorni eins og Laura Mulvey benti á í 

tímamótagrein sinni árið 1989 þar sem hún segir að konur séu gjarnan settar á svið 

svo karlmenn geti starað á þær. Greining hennar fjallar um hvernig hinn vestræni 

heimur sér kvenlíkamann mótaðan af hinu karllæga sjónarhorni bíómynda, tísku og 

auglýsinga og hvernig hann er þannig kyngerður eftir stöðluðum fyrirmyndum.6 

 Laura Mulvey stendur fyrir aðra bylgju femínisma, en þá tóku 

myndlistarkonur stjórn á eigin líkamsímynd með því að nota sjálfar sig sem efnivið á 

eigin forsendum, í stað ímyndar kvenlíkamans frá karllægu sjónarhorni. Þriðja bylgjan 

felur hins vegar í sér að konur m.a. endurheimti líkamann sem það kyntákn sem 

                                                
5Fyrri	  bylgju	  femínismans	  eru	  fyrsta	  bylgjan	  sem	  fólst	  í	  því	  að	  konur	  bárust	  fyrir	  að	  verða	  fullgildir	  
samfélagsþegnar,	  kosningarétti,	  rétti	  til	  náms	  auk	  þess	  að	  fara	  út	  á	  vinnumarkaðinn.	  Önnur	  bylgja	  
femínismans	  fólst	  m.a.	  í	  að	  konur	  endurheimtu	  líkama	  sinn	  og	  börðust	  fyrir	  viðurkenningu	  sem	  
kynverum	  á	  eigin	  forsendum	  á	  móti	  kenningum	  Frauds	  um	  konuna	  sem	  hið	  gelda	  kyn	  (e.casturated),	  
auk	  þess	  fólst	  aukið	  kynfrelsi	  (sexual	  revolution)	  einnig	  í	  annarri	  bylgjunni.	  	  	  	  
6Jón	  Proppé	  og	  Úlfhildur	  Dagsdóttir,	  Flögð	  og	  fögur	  skinn	  /	  ritstjóri	  Jón	  Proppé  ;	  ritstjórn	  Úlfhildur	  
Dagsdóttir	  ...	  [et	  al.]	  (Reykjavík:	  Íslenska	  menningarsamsteypan	  art.is,	  1998),	  49. 
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klámvædd menning hafði skapað í kjölfar annarrar bylgjunnar og kynfrelsisins á 8. og 

9. áratugnum; þær komu nú fram kyngerðar á eigin forsendum. Það felur í sér að 

konur eigni sér það vald sem kvenleiki þeirra býr yfir. Dæmigerður þriðju bylgju 

femínisti er framakona sem ekki er ómeðvitað fórnarlamb staðalímynda heldur með 

þær á valdi sínu. Slagorð eins og „girl power“ einkenna þriðju bylgjuna. Þetta eru 

framakonur, góðar mæður, villtar, heilbrigðar, upplýstar konur sem stunda frábært 

kynlíf. Þær eru „power-women.“7 

 

Fjórða bylgjan – Cold Intimacy (2016) 

Rannsókn mín, um áhrif klámvæddrar popptónlistarmenningar, beindist fjótt að 

hugmyndum fjórðu bylgju femínisma sem er afleiðing þriðju bylgjunnar. Fjórða 

bylgjan felur í sér ákveðna uppgjöf og viðurkenningu á veikleikum. Hún er flókin og 

fjölbreytileg enda enn í mótun en upphaf hennar er oft á tíðum miðað við almenna 

notkun á samfélagsmiðlum í netheimum á fyrsta áratug þessarar aldar. Í henni felst 

opinberun sorgar og þunglyndis sem fylgir staðalímynd kvenleika. Viðurkenning á því 

að í samfélagi okkar sem og í öllum heiminum er kynbundin mismunun. Bylgjan er 

opnari og fjölbreyttari en þriðja bylgjan og athyglisvert er að engin áhersla er á 

glamúr og „girl power“. Frekar er veikleiki viðurkenndur, jafnt sem vandamál 

geðheilsu og sorgar.8 Bylgjan felur einnig í sér að viðurkenna stöðu karlmannsins, 

ekki sem geranda heldur einnig sem fórnarlambs kerfis og hugsunarháttar kapítalisma. 

Fjórða bylgjan innleiðir karlmenn þannig ólíkt fyrri bylgjum femínisma. Sjónum 

innan fjórðu bylgjunnar er frekar beint að kerfinu en karlmennsku þar sem 

hugarfarsbreyting sé nauðsynleg hvað varðar „plássið“ í heiminum, í táknrænni 

merkingu. Konur fyrstu, annarrar og þriðju bylgju femínisma hafa barist fyrir meira 

plássi eins og það sé ákveðið pláss til í heiminum. Í stað þess að skapa nýtt pláss og 

stuðla þannig að hugarfarsbreytingu, þ.e. að kvenleiki öðlist meira pláss, þarf ekki að 

þýða að karlmennskan þurfi að gjalda fyrir það.  

 Í verkinu Cold Intimacy var lögð áhersa á tjáningu í anda fjórðu bylgjunnar 

sem afleiðingar hinnar þriðju. Þar var fetað í fótspor fyrirmyndarinnar og 

staðalímyndar stjörnunnar og kyntáknsins en sjónum beint að brotinni sjálfsmynd, 

                                                
7Adrienne Evans og Sarah Riley, „Immaculate consumption: negotiating the sex symbol in postfeminist 
celebrity culture“, Journal of Gender Studies 22, tbl. 3 (1. september 2013): 268–81. 
8Watson, Lucy. Dazed, „How girls are finding empowerment through being sad online“, Dazed, 23. 
nóvember 2015, http://www.dazeddigital.com/photography/article/28463/1/girls-are-finding-
empowerment-through-internet-sadness. 
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þráhyggju, örvæntingu og depurð. Í verkinu fer ég ítrekað niður á fjóra fætur og skríð 

eins og dýr, en það er algeng sjón í klámi og í samhengi þar sem kvenlíkaminn er 

sýndur kynþokkafullur. En þessi stelling og hreyfing hefur einnig komið fyrir í fleiri 

verkum mínum, eins og Bearer become maker of meaning (2015) þar sem fjallað er 

um bleikan lit og kvenlíkamann og hvernig hvort tveggja ber merkingu og hvernig 

merkingunni er síðan viðhaldið.9 Og í Work girl, play (2016) er ég á fjórum fótum á 

rúmi með grímu með upptöku af Germain Greer að tala um bókina sína, The Female 

Enuch, og Gail Dines að tala um bókina sína, Pornland.10 

 

Fjórða bylgjan – Work Girl, Play (2016) og Naygirl series (2016) 

Vídeóverkið Work Girl, Play er „samplað“ verk þar sem ég blandaði saman fræðilegu 

og sjónrænu efni en inntak verkefnisins beinist sem áður að fjórðu bylgju femínisma. Í 

vídeóverkinu er mikið efni tekið upp á heimili mínu, myndefni af mér frá því ég var 

barn, fundið efni og nýtt efni í bland við hljóð frá fyrirlestrum eða viðtölum við 

femínista eins og Germain Greer og Gail Dines. En ljósmyndaserían Naygirl 

series11spannst út frá vídeóverkinu Work Girl, Play. Ljósmyndirnar eru einnig teknar í 

húsi foreldra minna, þar sem ég er umkringd drasli og dóti síðustu 20 ára. Án þess að 

eiga nokkuð við umhverfið set ég sjálfa mig inn í það og verð partur af því í báðum 

verkunum. Ég máta mig innan fjórðu bylgju femínismans og sýni hvernig ég lifi með 

allt á hvolfi heima hjá mér og ég verð partur af draslinu í stað þess að reyna að taka 

stjórn; þannig endurspeglar myndefnið huglægan hugmyndaheim; hvernig mér líður 

oft sem stelpu í samfélaginu.  

 Bæði verkin Work Girl, Play og Naygirl series gætu hugsast sem eins konar 

andsvar við gömlu myndefni og myndum þar sem ég hafði ekki stjórn á myndatökum 

af sjálfri mér á yngri árum en hef þó mótast af þeim. Heildarmyndin sem það skilar er 

hvernig konur upplifa sjálfar sig sem hlutgerðar verur vegna áhrifa frá fjölmiðlum og 

félagslegri skilyrðingu. Bæði verkin eru ljóðræn, mótsagnakennd frásögn um konu 

sem vaknar til vitundar um þessi áhrif, sem síðan leiða hana til að taka stjórn á eigin 

ímynd, hugmyndaheimi og persónupólitík. 

 
„Wish I might, wish I may…“ 

                                                
9Sá	  Bearer	  become	  maker	  of	  meaning	  (2015)	  í	  myndaviðauka	  
10Sjá	  Work	  Girl,	  Play	  (2016)	  í	  myndaviðauka	  
11Sjá	  Naygirl	  series	  (2016)	  í	  myndaviðauka	  
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Poppsöngkonan Lana del Rey var mikilvægur áhrifavaldur við gerð verkanna Cold 

Intimacy og Work Girl, Play en hún er umdeild og hefur fengið harða gagnrýni um að 

vera and-femínísk vegna þess að hún er ofur kvenleg og kemur oft fyrir sem ung 

einmana ósjálfstæð kona sem langar að tilheyra einhverjum og vera elskuð og dáð. 

Hún er því ekki nógu sjálfstæð né sterk til að vera femínisti, samkvæmt hugmyndum 

„girl power“ þriðju bylgju femínismans. 

 En það má segja að del Rey sé í anda fjórðu bylgjunnar. Hún syngur 

endurtekið djúpri röddu á dramatískan hátt í myndböndum sem upphefja ameríska 

lágmenningu þar sem hún leikur ákveðnar stereótýpur. Hún er brotin, falleg, kúguð 

kona, ólánsöm vændiskona og fegurðardrottning, eða týnd ung kona á flakki sem 

nýtur frelsis í því að þiggja far hjá ókunnugum vörubílstjóra. Hún er örvæntingarfull. 

Lana del Rey er í sjálfu sér vísun í útlits- og stjörnudýrkun, en áherslan er aðallega á 

melankólíuna sem fylgir oft þessum kven-staðalímyndum.12 Ég skoðaði myndefni af 

sviðsframkomu hennar og fékk þar innblástur fyrir sviðsframkomu í verkinu Cold 

Intimacy en einnig notaði ég texta sem vitnar í lag hennar Serial Killer (2013): „Wish 

I might, wish I may, find my one true love tonight. Do you think that it could be you. 

I’m so hot, I ignite, dancing in the dark and I shine, like a light I’m louring you ...“  

 En í Cold Intimacy var einnig unnið út frá lýsingu Juliu Kristevu um 

melankólíu í riti hennar Svört sól, en þar er melankólíunni m.a. lýst sem yfirþyrmandi 

afli sem hægir á hreyfingum og lamar.13 Ég get kannski sagt að Kristeva og Svört sól  

hafi verið innblástur af andanum í Cold Intimacy. Þá ber að taka fram að gríska 

goðsagnapersónan Narsisus og hugtakið narsisismi leitaði á mig þegar ég vann að 

Cold Intimacy, sem og í öðrum verkum, en nefna má að ein kenning um birtingu 

narsisisma er að hann stafi af ástsleysi (e. lack of love) og því beinist ást 

einstaklingsins að honum sjálfum.14 Áhugaverð viðbót var við inntak verksins, að 

leggja áherslu á sköpun persónu sem vill fá heiminn til að elska sig og er oftar en ekki 

ófullnægð, brotin og einmana.  

 Fullmótað var Cold Intimacy persónuleg frásögn stúlku sem dreymir um að 

verða poppstjarna og er fórnarlamb þessarar klámvæddu menningar og ídoliseringar. 

                                                
12Catherine Vigier, „The Meaning of Lana Del Rey Pop culture, post-feminism and the choices facing 
young women today“, Zeteo: The Journal of Interdisciplinary Writing,2012, 10. 
13Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia (New York: Columbia University Press, 
1989). 
14John O’Donohue, Anam Cara: Spiritual Wisdom from the Celtic World (New York: Random House, 
2011), 14. 
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En hún óskar einskis heitar en að tæla heiminn með sér í von um endurgoldna ást 

áhorfenda. Texti eftir systur mína, Guðrúnu Töru Sveinsdóttur, var sunginn í verkinu: 

„Dreams are an open gateway, unprotected by reason. You enter freely and leave me 

drained. Dreams are an open gateway, unprotected by reason. You enter freely and 

leave me in love.“ 

 John Berger segir í Ways of Seeing „Karlmenn horfa á konur og konur sjá sig 

vera til áhorfs“15 Í Cold Intimacy er ég holdgervingur þessa vandamáls, að vera fyrir 

áhrifum sjónrænna miðla og þrá að uppfylla kröfur staðalímyndar um útlit, kynþokka 

og kvenleika. Ég set mig í algjöra fórnarlambsstöðu og túlka áhrifin. 

 

 

KVENLEIKI – SPEGLUN ÁHRIFA STAÐALÍMYNDA 
 

Familiar tendencies, few perspectives (2015) 

Verk mitt, Familiar tendencies, few perspectives (2015), er sett saman af fimm 

skjáum, hver með einni lúppu. Eitt vídeóið er tekið meðan á gjörningnum Booty, the 

making of the official music video (2014, )stóð og er samnemandi minn sá sem 

stjórnar myndavélinni. Hann tekur upp áhorfendurna og sýnir þannig áhugavert 

sjónarhorn, þ.e. viðbrögð þeirra. Hann beinir myndavélinni að áhorfendum og hreyfir 

myndavélina í takt við popptónlistina, beinir vélinni að sjálfum sér og hreyfir höfuðið 

í takt og skemmtir sér; hann „fílaði showið“. Sjónum er síðan aftur beint að atburðarás 

gjörningsins þar sem ég hristi rassinn og fylgi fyrirmælum þátttakenda sem setjast í 

leikstjórastólinn. Þetta sjónarhorn á gjörninginn er áhugavert vegna þess að ég stjórna 

því ekki sjálf og í raun fangaði hann stemninguna sem ég ímynda mér að gæti átt sér 

stað við raunverulegar tökur á popptónlistarmyndbandi. En í þeim kringumstæðum 

býst ég við að enginn sé að spá í hlutgervingu kvennanna í vídeóinu, heldur frekar að 

þær séu sem kynþokkafyllstar.  

Annar skjár í verkinu sýnir upptöku sem var tekin meðan á gjörningnum stóð 

og sýnd á sama tíma á mónitor, en það sjónarhorn sýnir nærskot af rassinum og 

líkamanum, líkt og við erum vön að sjá í popptónlistarmyndböndunum. Þriðji skjárinn 

í verkinu er upptaka frá 2006 af mér 15 ára þar sem ég er máluð í rauðum þröngum 

kjól og á háum hælum að dansa fyrir framan myndavélina. Tilgangurinn með 
                                                
15Mulvey,	  Laura.	  „Visual	  Pleasure	  and	  the	  Narrative	  Cinema“.	  Í	  Film	  Theory	  and	  Criticism:	  Introductury	  
Readings.,	  833–44.	  New	  York:	  Oxford	  UP:	  Eds.	  Leo	  Braudy	  and	  Marshall	  Cohen.,	  1999.	  
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upptökunni á þeim tíma var að sjá hvernig ég liti út á dansgólfinu. Fjórði skjárinn 

sýnir líka gamalt vídeó frá 1998 en þá er ég sjö ára, einnig í rauðum kjól og nú með 

hvíta hanska og gullborða í hárinu í prinsessuleik. Fimmti skjárinn sýnir upptöku þar 

sem ég varalita mig með rauðum lit og nota linsuna sem spegil. Ég varalita mig út 

fyrir þangað til ég er eins og trúður um leið og ég horfi á sjálfa mig í speglinum (í 

linsuna).16 Samsetning þessara mismunandi myndbanda býr til söguþráð sem sýnir 

tilhneigingar sem við könnumst öll við, prinsessuleikinn og unglingsstelpuna sem í 

einlægni langar að vera flott. Við sjáum skuggahliðar og ákveðna svartsýni með 

myndböndunum af Booty-gjörningnum í samhenginu. Að lokum sést speglunin, sem 

vísar til Narsisusar, en þar kemur í ljós þráhyggjan sem gefur til kynna að einhvers 

staðar fór eitthvað úrskeiðis hvað varðar sjálfsmyndina. Í sambandi við bæði Narsisus-

speglunina og linsu-spegil stúlkunnar með rauða varalitinn kemur spegill stjúpunnar í 

ævintýrinu um Mjallhvíti upp í hugann. Sá spegill var ekki neinn gleðigjafi. 

 Pippilotti Rist vinnur með svipuðu þema í verkinu Open my glade (2000)17 en 

á ólíkan hátt; hún þrýstir varalituðu andlitinu á glerið eins og það sé linsan sem túlkast 

getur sem spegillinn. Einnig má tengja notkun tónlistarmyndbandsins við annað verk 

Rist, I’m not the girl (1986)18, en það má túlka sem ádeilu hvernig erótík var seld á 

MTV,19 en verkið mitt deilir einmitt á það sama á öðrum og breyttum tíma. Eins og 

áður kom fram helst þróun tónlistarmyndbanda í hendur við klámvæðinguna. 

Pippilotti Rist segir það reyndar ekki hafa verið ásetning sinn að tengjast MTV og að 

hún hafi ekki verið búin að sjá erótíkina þar þegar hún gerði verk sitt. Árið 1986 hefur 

MTV verið tiltölulega nýtt fyrirbæri. Rist segist hafa verið með annað í huga, þ.e. að 

hraða og hægja á efninu, og að með breytingum á hraðanum hafi þetta átt að verða að 

einhvers konar særingadansi.20 

 Jane Harris lýsir í viðtali við Rist verkum hennar sem „girlish“ og á með því 

við barnalegan leik og ákveðið frelsi í því hvernig hún setur fram konur í verkum 

sínum sem stelpur, ennþá lausar við sjálfsmeðvitund, jafnvel skömm, sem oft fylgir 

kynþroskaaldri. Án þess þó að litið sé á líkamann sem lykilatriði viðkomandi verka í 

femínískum tilgangi. Sjálf segist Rist vissulega vera femínisti og að hún vilji sýna 

                                                
16Sjá	  Familiar	  tendancies,	  few	  perspectives	  (2015)	  í	  myndaviðauka	  
17Sjá	  Open	  my	  glade	  (2000),	  Pippilotti	  Rist	  í	  myndaviðauka	  
18Sjá	  I'm	  not	  the	  girl	  (1986),	  Pippilotti	  Rist	  í	  myndaviðauka	  
19Jane	  Harris,	  „Psychedelic,	  Baby:	  An	  Interview	  with	  Pipilotti	  Rist“,	  Art	  Journal	  59,	  tbl.	  4	  (Winter	  2000)	  
78.	  
20Sama	  heimild,	  74.	  
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konu sem beitir líkama sínum á frjálsan hátt, leikur sér og er stolt – en ekki konu sem 

hagar sér eins og barn því þá sé hætta á neikvæðri túlkun. Hún segir að það þurfi að 

varast að sjá og sýna konu sem hagar sér ekki eins og samfélagið býst við af henni; 

það megi ekki barngera hana (e. infantilize). Rist bætir því þó við að það sé satt að 

persónur hennar búi yfir leikrænni líkamlegri tjáningu, en að lýsa þannig persónu sem 

barnalegri sé „gildra.“21 Fyrrgreint verk Rist, I’m not the girl tengi ég við hugmyndina 

um „villtu“ konuna sem er tengd náttúrunni, hún fíflast og brjóstin skoppa.Verkið er 

leikur og húmor en melankólískt á sama tíma, hömlulaus orka hennar og breyting á 

hraða upptökunnar skapa víraða stemningu.22 

 

Nay Girl Series (2016)  

Verk mín Nay Girl Series (2016) samanstendur af ljósmyndum og málverkunum 

Viðkvæm augnablik (2016)23, sem eru raunsæjar fígúratívar myndir af móður og 

ungum syni hennar, málaðar með olíu á striga og Þvottahús spítalanna (2016)24 sem 

er lak merkt þvottahúsum spítalanna strengt á ramma. Í verkunum langaði mig að 

finna leið til þess að upphefja kvenleikann og „veikleikann“ sem tengist fjórðu 

bylgjunni. Viðkvæm augnablik kvenleikans eru hlaðin kvenlegum hugmyndum, oft 

neikvæðum og dapurlegum eins og einangrun, (fæðingar)þunglyndi og jafnvel 

geðveiki. Í málverkunum hverfur móðirin inn í bakgrunninn á bak við barnið sem 

horfir á áhorfandann. Sjónum er beint að því sem tilheyrir kvenleikanum og 

fegurðinni í augnablikunum. Myndirnar eru málaðar eftir ljósmyndum sem ég tók af 

systur minni og syni hennar. Ég tel verkin tilheyra stórum heimi hugmynda minna 

sem fjalla um mismunandi hliðar kvenleikans og femínismans. Málverkin eru þrjú en 

myndefni tveggja þeirra eru augnablik í eigu kvenna, móðir heima með barnið sitt í 

hversdagsleikanum. Þriðja verkið, málað á lakið, tilheyrir einnig augnablikum sem 

tengjast konum, líkama þeirra og upplifunum. Titillinn á málverkunum, Nay Girl 

Series, á að skýra að verkið sé hluti af stærra samhengi sem einblínir á kvenlega 

frásögn. 

Í ljósmyndaseríunni, einnig titlaðri Naygirl series (2016), nota ég líkama minn í 

persónulegu rými, þar sem hann verður hluti af drasli og rusli á gamla æskuheimili 
                                                
21Sama	  heimild,	  70.	  
22Peggy	  Phelan,	  Elisabeth	  Bronfen,	  og	  Hans	  Ulrich	  Obrist,	  Pipilotti	  Rist,	  1,	  útgáfa	  (London ;	  New	  York:	  
Phaidon	  Press,	  2001)	  43.	  
23Sjá	  Viðkvæm	  augnablik	  (2016)	  í	  myndaviðauka	  
24Sjá	  Þvottahús	  spítalanna	  (2016)	  í	  myndaviðauka	  
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mínu. Ruslið mitt, fötin mín, draslið mitt í gamla herberginu mínu, fortíðin og æskan 

mín í einhverjum hrúgum og stöflum sem ég hverf hálfpartinn inn í. Ég er bundin 

tilfinningaböndum við umhverfið en því fylgir þyngd uppvaxtaráranna. Eins og í fleiri 

verkum er ólga undir fallegu yfirborðinu, speglar koma til sögunnar og andrúmsloft 

verkanna mynda sterka tengingu við ljósmyndaverk Fransiscu Woodman. Verk 

hennar búa yfir mikilli angurværð en hún myndaði sjálfa sig ítrekað falla inn í 

umhverfi sitt, hún notaði einnig spegla í sumum verkum, hlutgerði líkama sinn og 

afmyndaði.25 Feminísk afstaða hennar er umdeild en að mínu mati er hún frumkvöðull 

í fjórðu bylgunni. Verk hennar má túlka sem opinberun á brotinni sjálfsmynd, 

þráhyggju gagnvart líkamanum og hverfulleika. Hún birtist oft sem engill í verkunum 

en á sama tíma sem part af umhverfinu eins og hlutur. Þunglyndi tengt kvenleika eins 

og er einkennandi í fjórðu bylgjunni en yfirvofandi í verkum hennar. Samtímakonur 

mínar, Audrey Wollen og Rita Lino, vinna á svipuðum miðum, þar sem þær koma 

fram í eigin verkum og fjalla um líkamann, sjálfsmyndina og birtingarmyndir 

kvenlegra staðalímynda. Ljósmyndaverk Wollen, The Rokeby Venus (2015)26, er 

sjálfsmynd þar sem Wollen setur sig í spor fyrirsætunnar í málverki Diego Velázquez 

sem sýnir nakta konu á hefðbundinn hátt málverka endurreisnartímans. Myndefnið er 

sett í svefnherbergi listakonunnar. Með tölvuna fyrir framan sig í stað spegilsins færist 

mydefnið ekki aðeins inn í okkar tíma til sönnunar um hvernig kvenlíkaminn er 

hlutgerður, og jafnvel ýktari en áður, heldur gefur til kynna dýpri merkingu sem 

endurspeglar fjölmiðla nútímans og internetið. Það hvernig tölvunni er stillt upp fyrir 

framan stúlkuna, felur í sér afleiðingar hlutgervingar konunnar og hvernig konur taka 

sjálfar þátt í þessari þróun.Tölvan vísar í netklám þar sem notaðar eru innbyggðar 

vefmyndavélar tölvunnar. Táningsstúlkur nota þær til þess að mynda sig í 

táningsherbergjum sínum, en það er ein birtingarmynd kláms og endurspeglar hið 

ráðandi sjónarhorn þar sem kvenlíkaminn er sjónrænt hráefni. Í verki Ritu Lino, Try to 

make myself a work of art (2012)27, breytir hún galleríinu í heima-ljósmyndastúdíóið 

sitt og vinnur seríu af sjálfsmyndum á staðnum. Hún sýnir myndirnar sjálfar og 

myndband af gerð þeirra og leikur með hlutverk ljósmyndarans og myndefnisins. Hún 

fer í margar mismunandi stöður og stellingar ofan á hátalara sem minnir á stöpul og 

vísar einnig í fyrirsætur listasögunnar. Líkamsbeiting hennar í verkinu svipar til 
                                                
25Sjá	  Fransesca	  Woodman	  í	  myndaviðauka	  
26Sjá	  The	  Rokaby	  Venus(2015),	  Audrey	  Wollen	  í	  myndaviðauka	  
27Sjá	  Try	  to	  make	  myself	  a	  work	  of	  art	  (2012),	  Rita	  Lino	  í	  myndaviðauka	  
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Woodman þar sem líkaminn verður partur af umhverfinu sem abstrakt hlutur, vísanir í 

klám, ofbeldi og geðveiki liggja undir yfirborði margræðra svipbrigða hennar. Wollen 

og Lino vinna báðar með samfélagsmiðla sem vettvang fyrir listsköpun sína en að 

mínu mati geta verk þeirra (ásamt mínum og annarra) staðið sem brot fulltrúa fjórðu 

bylgjunnar í mótun. 
 

 

Be jealous of yourself (2015)  

Hvernig hinn vestræni heimur horfir á kvenlíkamann er að miklu leyti mótað af 

karllægu sjónarhorni. Konur sjá sig í gegnum þetta sjónarhorn líka. Myndböndin sem 

ég tók af sjálfri mér sem unglingur til að sjá mig frá sjónarhorni annarra er sönnun 

þess. Fjöldi auglýsinga eru eins og popptónlistarmyndböndin undir miklum áhrifum 

klámiðnaðarins. Í verkinu Be jealous of yourself (2015) túlka ég áhrif 

gallabuxnaauglýsingar á mig en slagorð auglýsingarinnar er titill verksins. Verkið Be 

jealous of yourself er ljósmynd þar sem ég set mig nakta í stellingar fyrir framan 

spegilinn. Í klámvæddri menningu eru konur og karlar bæði kyntákn, en karlar eru 

nær alltaf í fötum, ólíkt konum sem eru gjarnan mjög léttklæddar. Elfa Ýr Gylfadóttir 

fjallar um mismun birtingar karla og kvenna í auglýsingum í greininni „Hvernig er hin 

fullkomna kona?: Kynímyndir í auglýsingum og konur sem sjónrænt hráefni“28 Hún 

bendir á að konur og karlar séu í ólíkum hlutverkum í auglýsingum. Karlar eru oftar í 

aðalhlutverki og röddin sem segir frá kostum vörunnar og tengir myndskeiðin saman 

er mun oftar karlkyns en kvenkyns. Konur eru hins vegar oftast notaðar sem kyntákn í 

auglýsingum þar sem meiri áhersla er lögð á kynferði og erótískar tilvísanir í þeim en 

í öðru fjölmiðlaefni. Ástæðuna telur hún vera að auglýsingar séu dýrar og verði þess 

vegna að vera markvissar og höfða til neytenda þannig að eftir þeim sé tekið. 

Auglýsendur virðast því í miklum mæli nota kynferði og kvenleika til að ná athygli. 

Karlmenn eru líklegri til þess að birtast í auglýsingum í tengslum við atvinnu og 

áhugamál sín, þeir eru birtir sem draumaprinsar sem eru ekki eingöngu myndarlegir. Í 

auglýsingum þar sem myndir af konum eru notaðar má aftur á móti oft sjá 

uppstillingar fengnar að láni úr klámiðnaðinum, þar sem kvenlíkaminn er oft á tíðum 

                                                
28	  Elfa	  Ýr	  Gylfadóttir,	  „Hvernig	  er	  hin	  fullkomna	  kona?:	  Kynímyndir	  í	  auglýsingum	  og	  konur	  sem	  
sjónrænt	  hráefni,“	  Flögð	  og	  fögur	  skinn	  /	  ritstjórn	  Jón	  Proppé	  og	  Úlfhildur	  Dagsdóttir	  .	  (Reykjavík:	  
Íslenska	  menningarsamsteypan	  art.is;	  1998)	  49.	  
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hlutgerður.29 

 Laura Mulvey bendir á að konur eru gjarnan settar á svið svo hægt sé að stara 

á þær,30 og á það við um birtingarmynd kvenlíkamans í auglýsingum. Mikill munur er 

því á hvernig líkami kvenna og karla birtist í auglýsingum, konur eru settar á svið til 

að horft sé á þær og þær horfa líka oft til baka til áhorfandans. Í því sambandi má 

nefna breytingu sem greina má á augntilliti kvenna í auglýsingum á 20. öld, t.d. horfði 

Barbie-dúkkan, þegar hún kom fyrst á markaðinn, til hliðar en það þótti ekki 

viðeigandi að hún horfði í augu áhorfandans. Það var ekki fyrr en upp úr 1970 að hún 

var látin horfa fram en þá var samfélagið búið að samþykkja konur sem kyntákn.31 

Tengslin milli beins augnaráðs og kyntáknsins haldast fast í hendur við þróun 

sjónræns efnis í fjölmiðlum, auglýsingum. 

 Samkvæmt kenningum Ritchard Dyers birtast berir karlmenn í auglýsingum á 

annan hátt en konur. Þeir eru sjaldnast með daðrandi bros og hálfopinn munn eins og 

konur, þeir horfa yfirleitt fremur áhugalausir inn í linsuna og kemur það í veg fyrir að 

áhorfandinn njóti þess að horfa á fyrirsætuna eins og þegar hún brosir á móti. 

Karlmenn koma að vísu fram hálfnaktir þegar þeir raka sig og gefið er í skyn að þeir 

séu nýkomnir úr sturtu. Karlinn er því ekki að klæða sig úr fötunum fyrir áhorfendur 

og hann setur sig ekki í stellingar fyrir myndavélina. Frekar er eins og hann viti ekki 

af því að verið sé að mynda hann.32 

 Svipað kemur fram í grein Elfu Ýrar, „Ég er hrifin af dýrum:Vangaveltur um 

formfegurð og klám í karlatímaritinu Playboy“, þar sem myndirnar af konunum skipta 

öllu máli og lítill texti er um áhugamál þeirra, t.d. bara að þær séu hrifnar af dýrum, en 

þannig er stúlkan gerð barnaleg á sama tíma og fullþroskaður líkami hennar með 

áherslu á kynfærin er í boði fyrir áhorf. Hjá karlmönnunum í Playgirl er lögð áhersla á 

persónuleika karlsins og þannig dregið úr aðdráttarafli hans sem kyntákns. Ávallt er 

talað um karlana með fornafni og eftirnafni, en konurnar heita t.d. bara Julia eða 

Victoria. Karlarnir eru kynntir sem prinsinn á hvíta hestinum, þeir bera virðingu fyrir 

fjölskyldu sinni, eru samviskusamir, duglegir og greina stundum frá heimspekilegum 

lífsskoðunum sínum. Julia eða Victoria eru engar draumaprinsessur, heldur leikfang 

                                                
29Sama	  heimild.	  
30Mulvey,	  „Visual	  Pleasure	  and	  the	  Narrative	  Cinema“,	  6.	  
31Elfa	  Ýr	  Gylfadóttir,	  „Hvernig	  er	  hin	  fullkomna	  kona?:	  Kynímyndir	  í	  auglýsingum	  og	  konur	  sem	  
sjónrænt	  hráefni,”	  52	  
32Sama	  heimild	  
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mánaðarins.33 

 Það hvernig hinn vestræni heimur horfir á kvenlíkamann er að miklu leyti 

mótað af karllægu sjónarhorni bíómynda, tísku og auglýsinga. Konur sjá sig í gegnum 

þetta sjónarhorn líka. Í Be jealous of yourself fer ég í óvenjulega stellingu fyrir framan 

spegil, ég er nakin á mjög háum hælum í brú á speglinum.34 Myndin er tekin á hvítu 

gólfi með hvítan vegg í bakgrunni og henni síðan snúið lóðrétt þannig það lítur út fyrir 

að spegillinn sé á vegg. Líkaminn virkar þá eins og könguló á speglinum. Líkaminn er 

kvenlegur og ,,eðlilegur“ í óeðlilegri stellingu. Andlitið snýr frá myndavélinni og 

horfir í spegilinn og sést ekki. Speglunin sýnir ekki andlitið heldur. Ég sá auglýsingu á 

Laugaveginum sem auglýsir Lee gallabuxur. Auglýsingin er af áberandi grannri konu 

séð aftan frá og aðeins frá mjöðmum og niður á gólf. ,,Slagorðið“ undir myndinni er 

Be jealous of yourself. Þessi auglýsing vakti mig til umhugsunar enda fannst mér hún 

fela í sér afar neikvæð skilaboð. Vertu afbrýðisöm út í sjálfa þig! Ég þýði titilinn 

aðeins í kvenkyni þar sem ég upplifi auglýsinguna aðallega höfða til kvenna. 

Skilaboðin eru skýr; fáðu þér þessar gallabuxur og vertu svona mjó. Vertu það sem þú 

myndir annars öfunda aðra fyrir að vera. Í samtímamenningu er eftirsóknarvert að 

vera afar grannur en fyrirsætan í auglýsingunni er nánast óheilbrigð. Vegna 

auglýsingar sem þessarar og miklu öfgafyllri auglýsinga okkar tíma fara stelpur og 

konur fyrir framan spegil, dæma sig meðvitað eða ómeðvitað, í samanburði við þessar 

auglýsingar og fyrirmyndir. Þær setja sig í óeðlilegar stellingar og eru oftar en ekki 

óánægðar með útlit sitt.  

 Á sama tíma og ég velti mér upp úr þessari auglýsingu þá var ég heilluð af 

köngulóm Louise Bourgeios en hún notaði einnig spegla í sín verk eins og t.d. í 

verkinu Cell XXVI (2003) þar sem hún staðsetti spegil innan í búri með hangandi 

líkamlegum skúlptúr fyrir framan spegilinn.35 Eins og konur gera á þessum tímum 

eintómrar útlitsdýrkunar setti ég mig í öfgafulla köngulóarstellingu til þess að gera 

eitthvað athyglisvert og áhrifaríkt í spegilinn. Þá fannst mér passa að fá slagorð Lee 

auglýsingarinnar að láni sem titil ljósmyndarinnar.  

 Ljósmyndin er óhjákvæmilega femínísk vegna þess að ég fjalla um kvenlega 

upplifun og nota beran líkamann í þeim tilgangi, en ég tel hana á sama tíma geta verið 

                                                
33Elfa	  Ýr	  Gylfadóttir,	  „'Ég	  er	  hrifin	  af	  dýrum':	  Vangaveltur	  um	  formfegurð	  og	  klám	  í	  karlatímaritinu	  
Playboy,”	  Flögð	  og	  fögur	  skinn,	  Jón	  Proppé	  ritstjóri.	  (Reykjavík:	  art.is)	  53.	  
34Sjá	  Be	  jealous	  of	  yourself	  (2015)	  í	  myndaviðauka	  
35Sjá	  Cell	  XXVI	  (2003),	  Louise	  Bourgeios	  í	  myndaviðauka	  
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ögrandi vegna þess að hún er falleg og stílhrein af andlitslausri nakinni konu á háum 

hælum, í ,,trylltri“ stellingu. Ef karlmaður hefði tekið ljósmyndina af mér, sem sitt 

eigið verk, væri verkið hluti af heimi vinsællar popp-, fjölmiðla-, 

kvikmyndamenningar. Verkið öðlast gagnrýni og femínískar skírskotanir þar sem ég 

sem kona set mig í þessa stellingu og geri myndina. Ég geri mér grein fyrir að þetta er 

umdeilanlegt. En ég hef leikið með þessa fínu línu hvað varðar stöðu listamannsins 

gagnvart viðfangsefninu í fleiri verkum og finnst áhugavert að skapa óvissu um hvar 

verkið stendur og/eða listamaðurinn í afstöðu sinni. 

 

Bearer not maker of meaning (2016)og Bearer become maker of meaning (2016)  

Kvenlíkaminn er flókið viðfangsefni og einhvern veginn er ómögulegt að gera hann 

hlutlausan í verki. Hann einn getur til að mynda ekki staðið fyrir mannkynið, en 

karllíkaminn gæti það mögulega. Ég velti fyrir mér hvað er „kvenlegt“ listaverk og 

hvað felur það í sér? Kannksi er skilgreiningin sú að ef að verkið felur í sér hugmynd 

sem að aðeins konur geta skilið vegna líkamlegs munar sé verkið kvenlegt. Slík túlkun 

mundi flokkast með eðlishyggjuhugmyndum innan femínisma sem fela í sér að 

grundvallarmunur sé á kynjunum, þ.e. að konur séu eðlislega ólíkar karlmönnum og 

byggja ætti réttindabaráttuna á því.  

Simone De Beauvoir var mótfallin öllum femínisma sem viðurkenndi að konur hefðu 

ákveðin einkenni og gildi ólík körlum, og hafnaði öllum pælingum um sérstök 

kvenleg eðlislæg einkenni. Hún sagði að annars myndu konur viðurkenna 

hugmyndina um konuna sem karlmaðurinn fann upp til að gera konur að óæðra 

kyninu, að hinu kyninu.36	  

Andstæðingar eðlishyggjuhugmynda eru flokkaðir sem mótunarhyggjusinnar en þeir 

leggja áherslu á hvernig samfélagið, tungumálið o.fl. mótar kynbundna skynjun okkar 

og hegðun sem felur í sér kyngervingu. Einstaklingar fæðist hvorki í hlutverk konu 

eða karls heldur læra þeir að passa inn í fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvoru 

tveggja.37 

Listaverkum mínum eins og svo mörgum annarra listakvenna er sumum lýst sem 

kvenlegum. Ég velti fyrir mér merkingunni sem felst í lýsingarorðinu, það má vel vera 
                                                
36Margaret	  Walters,	  Feminism:	  a	  very	  short	  introduction,	  Very	  short	  introductions	  141	  (Oxford ;	  New	  
York:	  Oxford	  University	  Press,	  2005),	  99.	  
37Irma	  J.	  Erlingsdóttir	  SJÁ	  heimildaskrá…,Simone	  de	  Beauvoir:	  heimspekingur,	  rithöfundur,	  femínisti	  /	  
[höfundar	  efnis	  Dagný	  Kristjánsdóttir	  ...	  [et	  al.]] ;	  ritstjórar	  Irma	  Erlingsdóttir,	  Sigríður	  Þorgeirsdóttir	  
(Reykjavík:	  Rannsóknastofa	  í	  kvennafræðum:	  Háskólaútgáfan,	  1999),	  102.	  
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að t.d. málverkin úr verki mínu Bearer, not maker of meaning (2015) séu kvenleg 

vegna þess að bleikt, mjúkt ávalt formið gæti minnt á móðurlífið. Verkiðfelur í sér að 

ég mála tvær stórar ljósbleikar kúlur hlið við hlið og stend á milli þeirra með hendur 

út til hliðanna eins og ég haldi á kúlunum. Klædd í rauða hælaskó og sundbol stilli ég 

líkamanum upp við formið sem saman skapar heildarmyndina þar sem kvenlíkaminn 

myndar milli kúlanna reðurtákn og/eða eggjastokka.38 Tengja má hugmyndir verksins 

við verk Hönnuh Wilke sem notaði „kvenleg“, líkamleg form og sjálfa sig í verkum 

sínum sem voru afar umdeild og fengu harða gagnrýni fyrir hvernig hún túlkaði stöðu 

kvenna og staðalímyndir þess tíma. Ljósmyndaserían S.O.S. Starification Object 

Series (1974-75) eru ljósmyndir af Wilke sjálfri með skúlptúra úr tyggigúmmíi, sem 

minna á sköp, límda á andlit sitt og líkama.39 Í takt við hugmyndir þriðju bylgju 

femínista pósar Wilke berbrjósta á eigin forsendum, með fegurð sína og kynþokka á 

valdi sínu. Einnig má nefna verk hennar Super-t-Art (1974)40 sem ég tengi sterkt við 

Bearer, not maker of meaning (2015) en þar stendur hún uppi á stöpli, nakin í háum 

hælum og meðhöndlar efni eða lak í þeim tilgangi að skapa mismunandi myndir út frá 

því hvernig hún vefur efninu um líkama sinn eins og klæðnað. Myndirnar sem birtast 

vísa meðal annars í Maríu Mey og Jesú Krist en framkoma Wilke gæti á sama tíma átt 

heima á sviði á strippbúllu. Líkt og í Bearer, not maker of meaning skapast myndir út 

frá kvenlíkamanum í bland við efnið, lakið eða máluðu formin sem að í báðum 

verkunum varpar ljósi á hugmyndir sem að kvenlíkaminn ber, en hafa ekki endilega 

verið skapaðar af konunum sjálfum heldur hinu karllæga sjónarhorni. Skilgreina má 

list Wilke samkvæmt hugmyndum þriðju bylgju femínista en skynja má ákveðna 

svartsýni í verkum hennar, sorglegan undirtón og jafnvel uppgjöf sem tengjast frekar 

fjórðu bylgjunni – hún fer sífellt í hlutverk ákveðinna kvenlegra staðalímynda í stað 

þess að mótmæla þeim eins og Carolee Schneemann gerir í verkinu Interior Scroll 

(1975).41 Eins og Wilke klæðist Schneemann aðeins efnisbút í gjörningnum þar sem 

hún afklæðist og ávarpar áhorfendur með femínískum texta úr bók sinni Cézanne, she 

was a great painter (1974), auk þess pósar hún líkt og fyrirsæta í módelteikningu. 

Hún sleppir bókinni og dregur út úr leggöngum sínum upprúllaðan texta sem hún les. 

Hún lýsir samtali við kvikmyndagerðarmann sem sagði verk hennar einkennast af 

                                                
38Sjá	  Bearer,	  not	  maker	  of	  meaning	  (2015)	  í	  myndaviðauka	  
39Sjá	  S.O.S.	  Starification	  Object	  Series	  (1974-‐75),	  Hannah	  Wilke	  í	  myndaviðauka	  	  
40Sjá	  Super-‐t-‐Art	  (1974),	  Hannah	  Wilke	  í	  myndaviðauka	  
41Sjá	  Interior	  Scroll	  (1975),	  Carolee	  Schneemann	  í	  myndaviðauka	  



 

 20 

persónulegum vandamálum, uppáþrengjandi tilfinningasemi og sjálfhverfu.42 

Schneemann tjáir óánægju sína með viðmót kvikmyndagerðarmannsins til listar 

hennar  og felur verkið í sér mótmæli og ádeilu á viðhorf til (femínískrar) listar 

kvenna í stærra samhengi og ádeilu á kvenlegar staðalímyndir. Ádeilan í verkum 

Wilke felst hins vegar í afleiðingum kvenlegra staðalímynda frekar en mótmælum, á 

hún þannig vel við fjórðu bylgjuna. Sérstaklega í Intra-Venus seríunni (1991-1993) 

sem líkt og fyrri verk hennar eru sjálfsmyndir teknar eftir að hún veikist og liggur á 

dánarbeði sínum.43 Myndirnar sýna dauðlegan líkama hennar, eldri og veikan sem 

færir ákveðinn alvarleika yfir á fyrri verk hennar og gefur þeim jafnvel meira vægi. 

Eins má deila um hvort dauði Fransiscu Woodman, sem fór fyrir eigin hendi afar ung, 

færi ákveðna þyngd í verk hennar. Að vissu leyti er það til sönnunar um þunglyndi 

sem er yfirvofandi í verkum hennar.  

Annar þriðju bylgju femínisti sem vinnur á svipuðum miðum er Cindy Sherman 

en hennar ferill byggist einnig á sjálfsmyndum sem eru endurskapaðar aftur og aftur 

og spegla ýmsar hliðar kvenlegrar frásagnar og femímisma, einkum birtingarmynd 

kvenleikans.  

Áhorf er eitt aðalþemað í verkum Cindy Sherman. Áhorfandinn er í stöðu þess 

sem horfir og fylgist með listamanninum og viðfangsefninu í verkum hennar.44 Eins 

og áður kom fram er það einnig gegnumgangandi þema í verkum mínum að búa til 

aðstæður þar sem áhorfandinn upplifir ekki bara verkið heldur upplifir sig horfa á 

verkið. Jafnvel skapa ég aðstæður þar sem áhorfandinn fær ákveðna útrás fyrir 

gægjuþörf en á sama tíma neyðist hann til að taka afstöðu til þess sem hann horfir á.  

 Í verkinu Bearer become maker of meaning (2015) er gjörningurinn inni í 

herbergi með speglafilmu fyrir hurðinni, þannig að áhorfandinn horfir inn í herbergið 

en við, flytjendurnir, sjáum ekki út, og sjáum ekki áhorfandann.45 Á móti hurðinni í 

hinum enda herbergisins voru speglar sem endurspegla filmuna þannig að líkamarnir 

eru alveg einangraðir inni í rýminu og speglast báðum megin og margfaldast. Í 

gjörningnum mála ég sjálfa mig og tvær aðrar stelpur albleikar, við klæðumst g-

strengjum og háum hælum og pósum síðan í klukkutíma í stellingum fengnum að láni 

                                                
42Helena	  Reckitt	  og	  Peggy	  Phelan,	  ritstj.,Art	  and	  feminism,	  Abridged,	  revised,	  and	  updated	  (London:	  
Phaidon,	  2012),	  82.	  
43Sjá	  Intra	  Venus	  series	  (1991-‐93),	  Hannah	  Wilke	  í	  myndaviðauka	  
44Paul	  Moorhouse,	  Cindy	  Sherman:	  Phaidon	  Focus	  (London:	  Phaidon	  Press,	  2014)	  58.	  
45Sjá	  Bearer	  become	  maker	  (2015)	  í	  myndaviðauka	  
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úr klámi og fjölmiðlum. Það má því líta á verkið sem óljósa skírskotun til lærðrar 

hegðunar, eða réttara sagt hvernig fjölmiðlaheimurinn mótar hugmyndir okkar og 

afstöðu til kvenlíkamans og klámvæðingarinnar.  

 Verkið er fallegt, það er spennandi bleikur aðlaðandi litur á fallegum 

kvenlíkömum. Áhorfandinn fær tækifæri til þess að horfa á gjörninginn og njóta 

fagurfræðinnar eða taka afstöðu. Það má deila um merkingu þessa verks alveg eins og 

verksins Cold Intimacy. Þar sem óljóst er hver hin eiginlegu skilaboð eru þá er það 

atburðarás gjörningsins eða frásögnin sem fangar athygli áhorfandans þannig að hann 

upplifir áhrifin eða skynjar merkinguna án þess að hann sé sannfærður um hana. 

Einnig má tengja verkið við verk listakonunnar Vanessu Beecroft en hún fjallar um 

hlutgervingu kvenlíkamans í verkum sínum með sterkum vísunum í tískuheiminn og 

listasöguna46.  

Beecroft notar margar konur í verk sín og snúast þau um kvenlíkamann en ekki 

persónurnar. Verkin eru yfirleitt gjörningar þar sem flytjendunum er stillt upp 

mörgum saman og eru oftast eins klæddar, með eins líkamsmálningu, með eins hárlit 

til að nefna nokkur dæmi. Verk Beecroft eru persónuleg vegna þess að bakgrunnur 

hennar er tískuheimurinn og má lesa í verkunum ádeilu á þann heim, t.d. óheilbrigðar 

útlitskröfur og átröskun. Konurnar sem Beecroft notar í sín verk eru samkvæmt 

útlitsstöðlum tískuheimsins og allar eins. Verk hennar eru umdeild, vegna þess að þau 

eru afar falleg og aðlaðandi og sýna konur á hlutgerðan hátt. Þegar nær er litið þá er 

eitthvað óhugnanlegt við þau og dapurt en þau gætu jafnvel átt við fjórðu bylgjuna þar 

sem þau túlka áhrif og afleiðingar kvenlíkamans til áhorfs með beinum vísunum í 

tískuheiminn en einnig til venusa og gyðja listasögunnar. Hlutlaus afstaða persónanna 

í Bearer become maker of meaning eins og í verkum Sherman og Beecroft, eiga að 

skapa dulúð sem býður upp á hugleiðingar og túlkun. Þegar nær er litið eru þær eins 

og uppvakningar, dánar styttur sem standast fullkomnar útlitskröfur en það mannlega 

og andlega er ekki til staðar.47 Á sama tíma má líta á verkið sem afsprengi fjórðu 

bylgju femínsimans, ekki síst vegna þess hvernig einangrunin birtist í rými verksins, 

þar sem fytjendurnir innan í herberginu fullu af speglum með speglafilmu fyrir 

hurðinni sjá ekki út en áhorfendur sjá inn. Þær pósa fyrir þann sem horfir án þess að 

vita af honum og margfaldast í eigin spegilmyndum.  

                                                
46Sjá	  Vanessa	  Beecroft	  í	  myndaviðauka	  
47Moorhouse,	  Cindy	  Sherman,	  64.	  
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On all fours, hið hlutlæga 

Mörg verka minna fela í sér úrvinnslu og túlkun á áhrifum og afleiðingum kvenlegra 

staðalímynda í samfélaginu og sérstaklega áhrifa klámvæddrar menningar. Slíkar 

hugmyndir eru undiralda í verkinu On all fours (2017), lokaverki mínu í myndlist.48 

Verkið er gjörningur þar sem ég skríð á fjórum fótum á færibandi í 20 mínútur í senn. 

Færibandið er staðsett í porti Listasafns Reykjavíkur, fyrir utan tvo stóra glugga sem 

snúa að portinu, annars vegar frá gangi safnsins og hins vegar frá safnabúðinni á 

leiðinni inn í A sal. Út úr A sal er hægt að fara út í portið, en þar má einnig horfa á 

gjörninginn. Sjónarhornið frammi á gangi er framan á mig að skríða en við gluggann í 

safnabúðinni stendur myndavél á þrífæti og myndar líkamann og færibandið á hlið, en 

sú mynd sést á mónitor á stálstandi við hlið gluggans á ganginum. Enn annað 

sjónarhorn á verkið er úti á svölum á annarri hæð. Myndband af gjörningnum, út frá 

sama sjónarhorni og er í mónitornum meðan á gjörningnum stendur, er inni á 

bókasafni listasafnsins á flatskjá og bætist við myndbandið í hvert sinn sem 

gjörningurinn á sér stað. Gjörningurinn var gerður sex sinnum á sýningartímabilinu og 

var ætlunin með uppsetningunni að gjörningurinn virkaði eins og rannsókn; 

kvenlíkaminn er hlutgerður og skoðaður út frá hlutlægu sjónarhorni. Hann er 

hlutgerður á annan hátt en í tónlistarmyndböndunum, þar sem hann er aðeins 

mögulega kyngerður í huga þess sem horfir vegna áhrifa frá sjónrænu efni 

klámmenningar sem hefur að ákveðnu leyti mótað birtingarmyndir kvenlíkamans 

undanfarna áratugi. Verkið felst meðal annars í upplifun áhorfandans á sjónrænu 

efninu en honum er boðið að taka afstöðu til þess sem rannsakandi. Ég fjarlægi öll 

merki og vísanir í klámvædda menningu af líkamanum. Í verkinu er hlutgerving 

líkamans skoðuð út frá minni hugmynd um vísindalegt sjónarhorn, kalt og „hlutlaust“, 

eins og ég ímynda mér hvernig líkaminn, dýr og plöntur eru stúderuð í 

náttúruvísindum. Hreyfing kvenlíkamans á fjórum fótum, skríðandi er viðfangsefnið. 

Færibandi sem ég skríð á fylgja vísanir í framleiðslufyrirtæki, sérstaklega í 

matvælaiðnaði, og jafnvel í misbeitingu vinnuafls. Kunnuglegt sjónarhorn er þegar 

verksmiðjueigandi horfir yfir vinnuafl sitt út um stóran glugga, líkt og áhorfendur á 

verkið á göngum listasafnsins. Stóru gluggarnir minna einnig á tilraunastofur, 

                                                
48Sjá	  On	  all	  fours	  (2017)	  í	  myndaviðauka	  
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dýragarða eða „rauð“ hverfi í borgum. Myndavélin við gluggann og mónitorinn sem 

sýnir myndbandsupptöku af gjörningnum í beinni gefa í skyn að túlka megi verkið 

sem hlutlæga rannsókn á kvenlíkamanum líkt og má greina í ljósmyndaverkum 

Eadward Muybridge þar sem hann greinir hreyfingu dýra og mannfólks49. Verk hans 

voru gerð í vísindalegum tilgangi, til að skilja hreyfingar betur, enda náði 

ljósmyndavélin því sem mannsaugað ekki nemur. Ég leik mér hins vegar að hlutverki 

vísindamannsins jafnt sem tilraunadýrsins ólíkt og í Cold Intimacy þar sem ég tek 

fyrir leikstjórahlutverkið og flytjandann.  

 

 Í verkinu Vital Statistics (1977) tekst Marthe Rosler á við svipað viðfangsefni 

þar sem kvenlíkaminn er mældur bak og fyrir í gjörningi50. Verkið vísar í áhorf og 

skoðun kvenlíkamans í aldanna rás, í listasögunni, samkvæmt fegurðarstöðlum og 

jafnvel í vísindarannsóknum. Uppsetningin í verkinu minnir þó hvað mest á venusa 

listasögunnar og styttur af gyðjum. Rosler stendur í miðju atburðarásarinnar eins og 

Venus meðan aðrir mæla líkama hennar að nákvæmni. On all fours felur í sér svipaðar 

hugmyndir en sjónarhorninu er beint á ólíkan hátt, með kaldri og klínískri nálgun 

þannig að verkið virki eins og rannsókn. Verkið er tilraun til að fanga hið hlutlæga 

sjónarhorn sem er ráðandi innan vestrænnar menningar og vísa í margbrotna 

hugmyndafræði sem því fylgir og valdbeitingu þegar því er beitt á kvenlíkamann í 

listum, tónlistarmyndböndum, samfélagsmiðlum, vísindarannsóknum, klámi, eða á 

sambærilegan hátt á dýr í skemmtigörðum og kjötiðnaði til að nefna nokkrar vísanir 

sem stuðst er við í verkinu. 

Ég tengi verkið einnig við verkið Carving (1973) eftir Elenor Antin, hún skrásetur 

daglega með ljósmyndum megrunarkúr þar sem hún missir 10 pund yfir 37 daga en 

þar er andrúmsloftið einnig klínískt og heldur ópersónulegt51. Aðaláherslan er á að 

skoða líkamann, breytingarnar sem hann gengur í gegnum útlitslega, eins og einhvers 

konar rannsókn. Í flestum raunvísindarannsóknum eru lifandi verur hlutgerðar, í On 

all fours er það hlutlæga sjónarhorn fengið að láni til að beina áhorfendum að inntaki 

verksins, þó með þeim fyrirvara að áhorfendur eru á listasafni og fullmeðvitaðir um að 

vera að horfa á listaverk. Með því að leitast við að beina óháðu vísindalegu 

sjónarhorni í verkinu gefst áhorfandanum tækifæri til að taka afstöðu til „hlutarins“ 
                                                
49Sjá	  Eadward	  Muybridge	  í	  myndaviðauka	  
50Sjá	  Vital	  Statistics	  (1977),	  Marthe	  Rosler	  í	  myndaviðauka	  
51	  Sjá	  Carving	  (1973),	  Elenor	  Antin	  í	  myndaviðauka	  
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sem hann horfir á í hlutverki rannsakanda. Mögulega kvikna vangaveltur um afstöðu 

hans gagnvart kvenlíkamanum eftir því samhengi sem hann birtist innan og mögulega 

kvikna einnig vangaveltur um afstöðu til dýra í mismunandi samhengi. Samhengi 

verksins er því margrætt og sjónarhornið býður upp á ólíkar túlkanir og tengingar við 

listheiminn, fjölmiðla og samtímamenningu. 

Er hið hlutlæga sjónarhorn ráðandi í afstöðu okkar til hluta og lifandi vera sem 

við hlutgerum stundum án umhugsunar? Hvað felur þetta sjónarhorn í sér fyrir, konur, 

menn, börn, dýr og hluti eins og listaverk eða jörðina alla? Er hið hlutlæga sjónarhorn 

nokkurn tímann hlutlaust? 

Í On all fours fer ég niður á fjóra fætur án þess að lítillækka líkama minn niður 

á plan dýra eða upphefja hann á stall, heldur einungis til að vera á þessu plani, 

auðmjúk og viðkvæm. Ég er ekki að skríða ánægjunnar vegna né er ég neydd til þess, 

heldur leita ég leiða til þess að einbeita mér hlutlaust að líkamanum og hreyfingunni 

án allra ytri vísana og persónugervingar. Leitin að hinu „hlutlæga“ til þess að skapa 

mögulegt sjónarhorn þar sem líkaminn er skoðaður og kannaður sem hlutur, en um 

leið að varpa ljósi á ómöguleika þessa hlutlæga sjónarhorns. Með því vil ég draga 

fram mögulegan ómöguleika á að hlutgera kvenlíkamann, en það hefur verið gert í 

menningarheimi okkar um aldir og felur meðal annars í sér augljósar tengingar í 

listasöguna og fyrirsætur í fjölmiðlum samtímans. Einnig má nefna vísanir í eldri 

myndir af konum úr vísindarannsóknum á „kvenlegum“ geðkvillum eins og hysteríu, 

rannsóknir á dýrum og hinu „villta“ í kvenleikanum og neyslu kvenlíkamans með 

áhorfi sem ég leyfi mér að líkja við kjötneyslu. Í raun er tilraunin til að skapa hlutlægt 

og hlutlaust sjónarhorn ómöguleg en virkar frekar sem leið til þess að varpa ljósi á 

allar þessar vísanir sem svo oft fylgja framsetningum á kvenlíkamanum eða 

kvenleikanum. Verkið er eins og niðurstaða síðastliðinna þriggja ára, þar sem 

hugmyndir mínar og tilraunir eru einangraðar í eitt verk sem ber með sér sterkt 

andrúmsloft fjórðu bylgju femínismans. 

 

LOKAORÐ 

 

Ímynd feminískrar listar er gamaldags fyrir sumum og ekki lengur áhugaverð. Konur 

eru búnar að gera femíníska list frá sjöunda áratugnum og það er kannski ekkert nýtt. 

Samt er langt í jafnrétti á þeim stað sem við erum á í samfélaginu og það snýr ekki 
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bara að launamálum heldur viðhorfi til kvenlíkamans og feminískrar listar. Fjórðu 

bylgju femínisma fylgja hugmyndir sem eru opnari og víðtækari en fram hafa komið 

áður, hann innleiðir alla sem kúgaðir eru í samfélagi manna, ekki bara konur heldur 

líka karlmenn sem eru kúgaðir af feðraveldishugmyndum um karlmennsku, því bæði 

konur og karlmenn eru fórnarlömb kynbundinna staðalímynda. Meiri samkennd með 

dýrum má telja til fjórðu bylgjunnar, hlutgerving þeirra er viðurkennd eins og 

hlutgerving kvenlíkamans en áherslan í fjórðu bylgjunni er frekar á rót vandans því á 

meðan slík hlutgerving er til staðar í hugarfari samfélagsþegna verður til kúgun.  

 Námið hefur verið ákveðin „þróunarsaga“ sem felst í uppgötvun á fjórðu 

bylgju femínismans og mótun hugmynda minna tengdum henni. Verkin mín eru 

niðurstöður sem eiga í samtali við fyrri kynslóðir listakvenna og femínista. Þau hafa 

leitt mig áfram í vinnu sem hefur krafist sjálfsskoðunar og greiningar áhrifa 

klámvæddrar menningar á mig sjálfa. Áhrifin hef ég síðan túlkað í verkunum sem fela 

í sér ádeilu á þessi áhrif í stærra samhengi. Ég vona að þau spegli menningarlegt 

samhengi mitt og virki sem birtingarmynd áhrifa klámvæddrar menningar og 

kvenlegra staðalímynda á ekki aðeins mig heldur mína kynslóð. 
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Myndaviðauki 

Sjálfsmynd (2006)
14 ára 
Tekið á sjálfstillingu
Stafræn ljósmynd

I’m not there (2006)
myndband tekið á 
sjálfstillingu með 
þeim tilgangi að 
sjá mig í gegn um 
sjónarhorn annara.



Booty, the making 
of the official music 
video (2014)
gjörningur

Booty, the making 
of the official music 
video (2014)
gjörningur



Bearer become 
maker of meaning 
(2015)
gjörningur

Work Girl, Play 
(2016)
vídeóverk, 
10 mínútur
stilla úr verki



Naygirl series (2016)
polaroid ljósmynd



Naygirl series (2016)
polaroid ljósmynd



Naygirl series (2016)
polaroid ljósmynd



Naygirl series (2016)
polaroid ljósmynd



Familiar tendancies, 
few perspectives 
(2015) 
Vídeóinnsetning.
Stilla úr verki

Á næstu síðu:
Familiar tendancies, 
few perspectives 
(2015) 
Vídeóinnsetning.
Stilla úr verki





Familiar tendancies, 
few perspectives 
(2015) 
Vídeóinnsetning.
Stilla úr verki

Open my glade 
(2000), Pippilotti 
Rist
Stilla úr verki



I’m not the girl 
(1986), Pippilotti 
Rist
Stilla úr verki



Viðkvæm augnablik 
(2016), 
Olía á striga

Viðkvæm augnablik 
(2016), 
Olía á striga



Þvottahús spítalan-
na (2016) 
olía á lak strengdu á 
ramma

Francesca Wood-
man, House #3 
(1976) 
ljósmynd



The Rokaby Venus 
(2015), Audrey Wol-
len, ljósmynd

Try to make myself 
a work of art (2012), 
Rita Lino, gjörnin-
gur/innsetning



Be jealous of your-
self (2015) 
stafræn ljósmynd

Cell XXVI (2003), 
Louise Bourgeios, 
innsetning



Bearer, not maker of 
meaning (2015) 
gjörningur



S.O.S. Starification 
Object Series (1974-
75), Hannah Wilke
ljósmyndasería

Super-t-Art (1974), 
Hannah Wilke
Gjörningur
 



Interior Scroll 
(1975), Carolee 
Schneemann
gjörningur
 

Intra Venus series 
(1991-93), Hannah 
Wilke
ljósmyndasería



Bearer become 
maker of meaning 
(2015), gjörningur
 

Vanessa Beecroft 
(2001)
gjörningur, 
Kunsthallie Wien, 
Vínarborg
 



On all fours (2017), 
gjörningur
 



On all fours (2017), 
Stilla úr vídeói
 

On all fours (2017), 
gjörningur
 



Carving (1973), 
Elenor Antin
ljósmyndasería
 

Vital Statistics 
(1977)
Marthe Rosler
gjörningur
 


