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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. Óheimilt 

er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Þessi ritgerð snýst um bleika litinn, sögu hans, notkun og merkingu í gegnum aldirnar, allt 

frá endurreisnartímanum fram á okkar daga. Horft er til menningarsögulegra, pólitískra, 

kynjapólitískra og markaðstengdra áhrifa á bleika litinn og til áhrifa bleika litarins á 

þessum sömu sviðum. Skoðað er hvernig liturinn hefur breytt um merkingu í huga fólks í 

gegnum tíðina og tínd til ýmis dæmi um notkun hans á hinum ólíkustu sviðum; sem 

söluvara í tísku-, leikfanga og snyrtivöruheiminum, sem niðurlægingartæki í fangabúðum 

nasista og fangelsum nútímans, sem valdeflandi tákn í baráttu kvenna og samkynhneigðra 

og fleira. Andstæður og jafnvel mótsagnir í skynjun og notkun bleika litarins eru miklar 

eins og lýst verður hér. Þannig hefur hann verið notaður til að smána fólk en líka til 

upphefja. Hann hefur táknað karlmennsku og kvenleika, styrk og veikleika, stolt og 

niðurlægingu. Hann var notaður á endurreisnartímabilinu, var vinsæll á rókókótímabilinu 

og er einkennislitur þúsaldarkynslóðarinnar. Hann er notaður í poppkúltur og 

markaðssetningu á öllu frá smábarnafötum upp í hægðalyf fyrir konur og fáir litir eru jafn 

umdeildir og bleikur. Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við fjölda bóka, blaðagreina, 

kvikmynda, myndbanda og vefrita um allt milli himins og jarðar þar sem bleiki liturinn 

kemur við sögu – sem er víða.  Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær helstar að bleiki 

liturinn hefur farið úr því að vera fyrir alla yfir í að vera frekar fyrir drengi og karla, yfir í 

að vera bara fyrir stúlkur og konur og svo þokast eilítið í átt til þess að verða allra á ný. En 

þótt hann hafi oft skipt um merkingu og hlutverk í gegnum tíðina er hann í dag fyrst og 

fremst markaðstól sem notað er til að selja konum og stúlkum varning, oftar en ekki við 

hærra verði en sambærilegan varning fyrir karla, vegna þess sem stundum er kallað „bleiki 

skatturinn“. 
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Inngangur  

Pink, a delicate color that means sweet, nice, playful, cute, romantic, charming, feminine, and 

tenderness, is associated with bubble gum, flowers, babies, little girls, cotton candy, and sweetness. 

The color pink is the color of universal love of oneself and of others. Pink represents friendship, 

affection, harmony, inner peace, and approachability. 

Pink is the official color for little girls and represents sugar and spice and everything nice. Pink is 

the sweet side of the color red. While the color red stirs up passion, aggression, and action, large 

amounts of the color pink can actually create physical weakness. 

Both red and pink represent love. The color red represents heat and passion, while the color pink 

represents romance and charm. Hot pink is used to communicate playfulness, while light pink is 

used to communicate tenderness.  

Pink is a mixture of white and red. It is the color of healthy flesh. Flesh in the Bible symbolizes the 

Old Sin Nature because the 23 chromosomes inherited from Adam reside there. Thus, pink also 

represents lust.1 

 

Segja má að rétt litaval sé jafn mikilvægt í hönnun og leturval, uppsetning, form og miðill, 

svo eitthvað sé nefnt. Litaval er stór hluti af vörumerkjum og skiptir miklu máli við hönnun 

vefsíðna, plakata, fatnaðar og bóka, innanhúss og utanhúss. Litaval getur skipt sköpum í 

iðnaði og hönnun, því með litum táknum við tilfinningar, sendum skilaboð, bæði pólitísk 

og tilfinningaleg  og köllum fram viðbrögð þeirra sem á litina horfa. Fáir litir virðast vera 

eins umdeildir og gildishlaðnir og sá bleiki. Bleikur táknar í senn „litlar stelpur“, sakleysi 

og syndir – ást, rómantík og Playboy – sætindi og krúttleika, en merking hans breytist 

einnig eftir tíðaranda, samhengi og sögu. Nýjasta dæmið um þetta er sú endurnýjun sem 

bleiki liturinn hefur gengið í gegnum með tilkomu „millenial-kynslóðarinnar“ þar sem 

hann hefur orðið mjög áberandi í tísku og hönnun. 

Samkvæmt ýmsum tímaritum eins og fashionista.com,2 insideout.com,3 Glamour á 

vísir.is4 er bleikur ekki lengur „stelpulitur“ – og hverjum sem er ætti því kannski að vera 

                                                 
1 Jennifer Bourne, „Meaning of The Color Pink.“ Bourn Creative, 15. nóvember, 2010. Sótt 13. október, 

2017 á https://www.bourncreative.com/meaning-of-the-color-pink/. 
2 André Wheeler, „How ‘Tumblr Pink’ Became the Most Ubiquitous Color in Fashion Branding,“ 

Fashionista, 11. ágúst 2016, sótt 23. október 2017 á https://fashionista.com/2016/08/tumblr-pink-fashion-

color-trend. 
3 „Millennial pink: what's it all about?“ Inside out, án dagsetningar, sótt 7. nóvember 2017 á 
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óhætt að nota hann – eða hvað? Er hægt að ákveða eða fullyrða slíkt? Bleikur hefur enn 

sterka tengingu við stelpur, oft ungar stelpur. Það er bersýnilegt hverjum sem vill: Bleikar 

auglýsingar, bleik föt og bleikir hlutir eru einna helst markaðssettir fyrir ungar stelpur enn 

þann dag í dag. Leikföng og leikfangaverslanir eru ágætt dæmi um þetta. Þar er bleikur alls 

ekki fyrir stráka og jafnvel ekki fyrir eldri stelpur. Þá er mun minna um að bleikum fötum 

sé haldið að fullorðnum konum, sem með notkun hans eiga jafnvel á hættu að missa 

trúverðugleika sinn, leyfi þær bleika litnum að verða of ráðandi í klæðaburðinum. 

Þegar ég var lítið barn elskaði ég bleikan. Ég átti frænku sem dekraði mig, foreldrum 

mínum til mikillar mæðu, með bleikum prinsessukjólum, bleiku plast-snyrtiborði, bleikum 

plast-demöntum, bleikum bolum, buxum, bakpokum og klemmu-eyrnalokkum, hálsfestum 

og skóm. Fyrir mér var bleikur „stelpulitur“ og ég var stelpa – og það var miklu betra en að 

vera strákur. Þegar ég varð eldri og fór í grunnskóla varð bleikur allt í einu „ótrúlega 

asnalegur“. Ég hætti setja á mig bleikan varalit við bleika plastborðið mitt, því bleikur varð 

óeftirsóknarverður meðal minna jafnaldra og ég vildi ekki vera „stelpu-stelpa“. Ég sagðist 

hata bleikan en elskaði hann þó í laumi. Í dag er bleikur hins vegar orðinn 

eftirsóknarverður í klæðaburði, farða og fleiru.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða bleika litinn, hlutverk hans, merkingu, samhengi 

og áhrif í hinum vestræna heimi í gegnum tíðina. Hvernig er hann notaður í mörkun í dag? 

Og síðast en ekki síst: Af hverju er bleikur svona gildishlaðinn litur og umdeildur, og 

hvernig er merkingu hans og gildi beitt í hönnun? 

 

.  

 

  

                                                                                                                                                    
http://www.insideout.com.au/products/guides/millennial-pink-whats-it-all-about/news-

story/18e667f3dd9e41a8cc5d6ab507919718?. 
4  „Vinsælasti liturinn núna er bleikur.“ Vísir, 3. ágúst, 2017, sótt 7. nóvember á 

http://www.visir.is/g/2017170809645. 
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1. Saga bleika litarins  

Bleikur hefur lengi verið mótsögn í sjálfum sér. Hann er stöðugt bæði nýr og ferskur – og 

einnig gamaldags. Hann er saklaus og ögrandi í senn, krúttlegur og kynþokkafullur, 

framandi og innvortis (inni í líkamanum), og hann tilheyrir bæði há- og lágmenningu 

hverju sinni. Bleikur hefur tekið hvern viðsnúninginn af öðrum í gegnum tíðina, ekki síst á 

undangengum hundrað árum eða svo. Öfugt við aðra liti, eins og bláan eða grænan, virðist 

bleikur aldrei fá að vera „bara litur“ út af fyrir sig, heldur öðlast hann dýpri merkingu fyrir 

sjáandanum í hvert sinn sem hann er notaður, nánast óháð því í hvað hann er notaður. 

Bleikur virðist hafa að einhverju leyti mismunandi þýðingu fyrir hvern þann sem á hann 

horfir; þá hefur hann mismunandi merkingar innan hverrar kynslóðar og sömuleiðis 

misjafnt gildi eftir menningarheimum.  

Í Japan hefur bleikur sterka tengingu við vorið vegna þess hve sýnilegur hann er í 

náttúrunni á þeim árstíma, vegna þarlendra kirsuberjatrjáa sem blómstra bleikum blómum 

og boða sumarið. Áður fyrr táknaði hann einnig fallna samuraja sem dóu í bardaga í blóma 

lífsins, eins og blóm sem fellur af kirsuberjatréi.5 Nýverið hefur merking bleika litarins þó 

breyst talsvert í Japan. Þar stendur bleikur nú einnig fyrir „krúttleika“ þar sem 

heimsþekktar krúttlegar fígúrúr eins og Hello kitty hafa hann að einkennislit. Hins vegar 

tengist bleikur einnig ýmsum öllu meira ögrandi fyrirbrigðum eins og til dæmis gerð 

klámmynda sem heita Pinku Eiga – eða einfaldlega „Bleikar myndir“ – sem eru hálfdjarfar 

(e. Softcore) klámmyndir skotnar eru á 35 millimetra filmu.6 Loks hefur orðið bleikt (pink) 

verið notað sem samheiti yfir píku.7 

 Í hinum vestræna heimi hefur bleikur tekið margar kúvendingar, allt frá 

rókókótímabilinu, þar sem liturinn var ákaflega vinsæll meðal karla og kvenna af öllum 

stéttum,8 yfir í nýlegri birtingarmyndir hans sem einkennislitur lítilla stúlkna, 

samkynhneigðra manna, sætinda, sakleysis og jafnvel klúrheita. Nýjasta hlutskipti bleika 

litarins virðist vera það, að verða að einkennislit hvort tveggja „millenial“ kynslóðarinnar 

og þriðju og fjórðu bylgju femínismans. 

 

                                                 
5 Barbara Nemitz, Pink: The Exposed Color of Contemporary Art and Culture, (Ostfildern: Hatje Cantz 

Verlag, 2006) bls. 23. 
6 Jasper Sharp, „Pink thrills: Japanese sex movies go global.“ The Japan Times, 4. desember 2008, sótt 4. 

nóvember, 2017 á https://www.japantimes.co.jp/culture/2008/12/04/culture/pink-thrills-japanese-sex-movies-

go-global/#.WjCh8Epl-M8. 
7 Nemitz, Pink: The Exposed Color of Contemporary Art and Culture, bls. 44. 
8 Nemitz, Pink: The Exposed Color of Contemporary Art and Culture, bls. 34. 
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1.1. Bleikur fram að seinni heimsstyrjöld 

Þótt bleikur sé ekki mjög áberandi í náttúrunni má samt finna hann ansi víða; í gróðri, 

steinum og á himninum, á fiskum, fuglum, skrið- og skordýrum. Litnum hefur verið lýst 

frá fornu fari og er þá oft vísað til hans sem blómlitar, einkum á rósum. Til dæmis má taka 

Ilíónskviðu Hómers sem dæmi, þar sem „hin árrisula, rósfingraða Morgungyðja“ kemur við 

sögu.9 Þessi vísun í rósir, þegar talað er um bleikt, er líka algeng í germönskum og 

rómönskum tungumálum. Þýska og spænska orðið yfir bleikan er rosa, á frönsku segja 

menn og konur rosé og á ensku er hin rósfingraða Morgungyðja Hómers „rosy-fingered“10. 

Orðið pink virðist ekki hafa verið notað um þennan „rósalit“ fyrr en seint á 17. öld, 

og er nafnið reyndar einnig sótt í blómaríkið, nánar til tekið til blóms sem heitir einfaldlega 

pinks.11 Hugtakið „bleikur“ er gamalt í íslensku, en hafði lengst af aðra merkingu en 

algengust er í dag. Í fornsögum voru akrar bleikir, þegar þeir voru ljósgulir af korni, 

bleikur máni er hvítur og fölur og það eru líka manneskjur sem eru bleikar á vanga, og 

bleikir hestar eru gulbrúnir með ljósrauðri slikju og rauðhært fólk var jafnvel með bleikt 

hár.12 Þá má líka nefna orðatiltækið „að vera bleikur sem nár“ – en þar er bleikur að 

sjálfsögðu fölleitur eða jafnvel hvítur. Ekki tókst mér að finna áreiðanlegar heimildir um 

hvenær orðið fær þá merkingu sem það hefur í dag, en sú merking virðist nánast einráð 

núorðið – ef frá er talinn hestaliturinn.  

Á tímum endurreisnarinnar í málaralist – eða í kring um 14. öld – var bleikur rétt 

aðeins notaður í myndlist en þá helst til að tákna húðlit. Þá má nefna að málverk af Jesú og 

Maríu sýndu þau stundum klædd bleiku (sjá mynd 1). Ítalski málarinn Cennino Cennini 

lýsir í handbók sinni Il Libro Dell'Arte eða Bók listarinnar frá 15. öld hvernig blanda skuli 

saman feneyskum rauðum (e. Venetian Red) og St. John’s hvítum til að fá bleikan lit sem 

hann kallaði cinabrese. Litinn notaði hann mikið til að veita trúarfígúrum og hefðarfólki í 

myndum sínum glóandi – og þeim mun meira áberandi – undirtóna.13 Liturinn komst þó 

fyrst almennilega í tísku á  rókókó-tímabilinu (1720–1777), sem er stundum kallað Gullöld 

bleika litarins. Þá mátti sjá að fólk af öllum stéttum, en þó sérstaklega ríkt hefðarfólk í 

Evrópu hreifst af pastellitum og þá sérstaklega pastel-bleikum. Liturinn var mikið notaður í 

                                                 
9 „IlíonsKviða.“ Kviður Hómers I. bindi. Sveinbjörn Egilsson þýddi. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík 

1949, bls. 19. 
10 Nemitz, Pink: The Exposed Color of Contemporary Art and Culture, bls. 42. 
11 „Pink | Definition of Pink in English by Oxford Dictionaries.“ Oxford Dictionaries | English. Sótt 29. 

nóvember, 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/pink.  
12 Bleikur inni á snara.is 
13 Lara Broecke, Cennino Cennini's. Il Libro dell'Arte: A New English Translation and Commentary with 

Italian Transcription, Archetype 2015, bls. 62.  
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innanhúshönnun og fatnað, en á þeim tíma var bleikur notaður í bæði karla- og 

kvennaklæði.14  

Þegar menn tóku að búa til bleikan lit sóttu þeir litarefnið í náttúruna. Eins og rauði 

liturinn, þá fékkst sá bleiki meðal annars úr rauðmöðrurót (Rubia tinctorum) og rauðum 

skordýrum. Þessi náttúrulegu litarefni voru hins vegar mjög dýr, og það var þess vegna 

ekki fyrr en um miðja nítjándu öld, þegar tilbúin litarefni komu til sögunnar, sem bleiki 

liturinn náði verulegri útbreiðslu meðal almennings.15 Eftir það fóru vinsældir bleika 

litarins ört vaxandi næstu öldina, m.a. fyrir áhrif svokallaðs Japonisma, og á tímum 

impressjónisma og Fauvisma var hann notaður í myndlist og tísku sem tilheyrði hvorugu 

kyninu og þar með báðum kynjum.16 Þannig var staða bleika litarins á Vesturlöndum fram 

yfir lok fyrri heimstyrjaldar. Sterk tenging bleika litarins við kvenleika virðist raunar ekki 

hafa orðið til í þessum heimshluta fyrr en á eða í kringum seinni heimstyrjöld. 

1.2. Bleikur frá og með seinni heimsstyrjöld 

Á fyrri öldum stóð rauði liturinn fyrir hugrekki og dirfsku. Rauður var sagður vera 

ákveðinn og sterkur litur – og þess vegna karlmannslitur. Bleikur er örlítið daufari og 

blíðari útgáfa af rauðum og var því fyrir drengi og unga menn. Blái liturinn var talinn fínni 

og viðkvæmari litur en sá rauði og þótti því meira viðeigandi fyrir stelpur og konur.17 Það 

er erfitt að segja til um hvenær nákvæmlega bleikur tapaði endanlega karlmennskunni og 

varð hreinn kvennalitur. Viðsnúningurinn virðist þó hafa byrjað skömmu fyrir seinni 

heimstyrjöldina, og verið orðinn algjör tiltölulega skömmu eftir að henni lauk.  

                                                 
14 Alice Bucknell. „A Brief History of the Color Pink.“ Artsy, 6. nóvember, 2017. 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-history-pink. 
15 Laura Jacobs „A Color Robed in Meanings.“ Wall Street Journal, 9. október, 2013, sec. Life and Style. 

https://www.wsj.com/articles/a-color-robed-in-meanings-1381345354. 
16 Alice Bucknell. „A Brief History of the Color Pink.“ 
17 Marco Del Giudice, „The Twentieth Century Reversal of Pink-Blue Gender Coding: A Scientific Urban 

Legend?“ Springer, 21. júlí, 2012, sótt 3. desember, 2017, á 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10508-012-0002-z.pdf. 
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Í fangabúðum nastista voru karlmenn sem grunaðir voru um samkynhneigð merktir 

með bleikum þríhyrningi. Konur sem grunaðar voru um samkynhneigð voru hinsvegar 

merktar svörtum þríhyrningi.18 Hvernig bleikur varð fyrir valinu er áhugaverð spurning, en 

á þessum tíma var fjólublár mest áberandi 

liturinn innan samkynhneigða samfélagsins.19 

Þann lit notuðu nasistar hins vegar til að 

merkja Votta Jehóva og aðra 

sértrúarhópa.20 Engar áþreifanlegar eða 

áreiðanlegar heimildir eru til um ástæður þess 

að bleikur varð fyrir valinu sem „hommalitur“ 

í fangabúðum nasista. Um 100.000 fangar 

nasista voru merktir bleika þríhyrningnum, 

grunaðir um samkynhneigð, og voru margir 

þeirra drepnir fyrir þær sakir.21 

Eftir stríðið fer bleiki liturinn úr því að 

vera frekar karlmannlegur – eða jafnvel 

kynhlutlaus litur – yfir í að vera nánast ofur-

kvenlegur. Krísa hafði myndast í samfélaginu. 

Skömmtunarkerfi skildi fólk eftir með lítið á       Mynd 1: Mamie Eisenhower í bleika kjólnum 

 milli handanna og mikil þörf myndaðist fyrir  

að hverfa aftur til hefðbundinna siða, gilda og hlutverkaskiptingar kynjanna. Þetta gilti 

bæði inni á heimilinu og úti í samfélaginu, þar sem konur áttu að gegna ákveðnu hlutverki 

og karlar öðru, þ.e. ákveðin þörf hafði myndast fyrir samfélagslega röð og reglu. 

                                                 
18 „Persecution of homosexuals in the third reich.“ Holocaust Encyclopedia, sótt 5. desember, 2017 á 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005261#. 
19 Beatrice Michaelis, Elahe Haschemi Yekani og Eveline Kilian, Queer futures: Reconsidering Ethics, 

Activism, and the Political, (Farnham, Ashgate publishing, 2013) bls. 87. 
20 „Classification system in nazi concentrationcamp.“ Holocaust Encyclopedia, 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005378. 
21 „Persecution of homosexuals in the third reich.“ Holocaust Encyclopedia. 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005378
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Eftir röð atburða varð bleikur fyrir 

valinu sem kvennalitur og fór hamförum á 

heimilum í hinum vestræna heimi. Þar 

stendur tvennt sérstaklega upp úr. Annað 

er „New look“ tískulínan frá Dior, 

sem  umturnaði tísku eftirstríðsáranna, en 

þar var bleikur áberandi.22 Hitt var fataval 

Mamie Eisenhower, þáverandi forsetafrúar 

í Bandaríkjunum, við innsetningarathöfn 

eiginmanns síns árið 1953. Hún klæddist 

skærbleikum kjól við þetta tilefni, en 

liturinn var í miklu uppáhaldi hjá henni.23 

Talið er líklegt að sá viðburður hafi gefið 

vinsældum bleika litarins byr undir báða        Mynd 2: Dæmi um auglýsingu frá sjöunda áratugnum 

vængi.24 Bleikur var bjartur og skemmtilegur  

og ýtir undir gleði og bjartsýni, öfugt við gráu og mosagrænu og dauflegu litina sem voru 

ráðandi í stríðinu – og má ímynda sér að þess vegna hafi konur eftirstríðsáranna fagnað 

honum. Bleikur virðist strax á þessum árum eftir stríð, hafa orðið sterkt tól markaðsaflanna 

til að selja konum varning og beina þeim inn í sín kvenlegu hlutverk. Þættirnir Mad Men 

snúast um fólk í auglýsingabransanum á sjöunda áratugnum og gefa einkum gott dæmi um 

þetta.25 

Þegar hér er komið við sögu hafa hvoru tveggja bleikur og rauður skipt um 

merkingu. Rauður stóð ekki lengur fyrir hugrekki heldur ást og rómantík. Og bleikur varð 

allt í einu allsráðandi í allri markaðssetningu beint að konum. Bleikur var saklaus, blíður 

og fullur umhyggju, sætur og vel lyktandi, hann stóð fyrir litlar stelpur og meydóm en líka 

glæfrakvendi, píkur og candyfloss. Liturinn var ekki aðeins áberandi í klæðaburði heldur 

líka í snyrtivörum, eldhúsáhöldum, innréttingum, sjampói, hárburstum, veggfóðri og 

                                                 
22 „The new look, a legend“ Dior, sótt 11. desember, 2017 á https://www.dior.com/couture/en_int/the-house-

of-dior/the-story-of-dior/the-new-look-revolution. 
23 Katy Steinmetz, „Belles of the Ball: An insider Look at Inaugeral Gowns,“ Time, 18. janúar, 2013, sótt 7. 

desember 2017 á http://style.time.com/2013/01/18/belles-of-the-ball-an-insiders-look-at-inaugural-

gowns/slide/mamie-eisenhower-1953-pretty-in-pink/.  
24„How Pink Became a Color for Girls“ Racked, 20. mars, 2015, sótt 7. desember 2017 á 

https://www.racked.com/2015/3/20/8260341/pink-color-history. 
25 „Mad Men“ IMDb, sótt 13. Desember 2017 á http://www.imdb.com/title/tt0804503/. 

http://style.time.com/2013/01/18/belles-of-the-ball-an-insiders-look-at-inaugural-gowns/slide/mamie-eisenhower-1953-pretty-in-pink/
http://style.time.com/2013/01/18/belles-of-the-ball-an-insiders-look-at-inaugural-gowns/slide/mamie-eisenhower-1953-pretty-in-pink/
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húsgögnum svo eitthvað sé nefnt.26 Bleikur, eins og margt annað, skildi konur frá körlum, 

og bleikur hefur haldið þeirri ímynd til dagsins í dag. Konur voru heima og eignuðust börn 

og huguðu að heimilinu – og bleikur virðist verða að einskonar hluta af síkri 

hugmyndafræði. 

Á sama tíma og bleikur var endurmarkaður (e. re-branding) með þessum hætti sem 

stelpulitur (og seinna meir sem effeminate hommalitur) voru karlmenn að snúa aftur úr 

stríðinu og áðurnefnd þörf fyrir röð og reglu og skýra og hefðbundna hlutverkaskiptingu 

kynjanna var engu minni hjá þeim en konunum.27 Karlar skyldu vera karlmannlegir en 

kvenleiki varð ófyrirgefanlegur og fyrirlitinn eiginleiki í fari karlmanna. Því varð bleikur 

samfélagslega tabú sem litur fyrir karlmenn. Tenging bleika litarins við kvenleika og 

samkynhneigð var orðin svo sterk – og fyrirlitningin á hvoru tveggja í fari karlmanna svo 

mikil – að karlar fóru að forðast allt sem bleikt var, sem aftur styrkti enn tenginguna við 

kvenleikann og samkynhneigðina. Það var eins og menn óttuðust að kvenleikinn eða 

kynhneigðin sem tengdist bleika litnum í huga fólks myndi smitast yfir á þann sem 

klæddist honum eða notaði sem einkennislit, drægi úr karlmennsku þeirra og þeir yrðu 

hafðir að háði og spotti eða jafnvel útskúfaðir fyrir vikið.  

Frá sjötta áratugnum allt fram að aldamótunum 2000 var bleikur því að langmestu 

leyti bundinn við konur og stúlkur og markaðssetningu gagnvart þeim. Tilkoma 

Barbiedúkkunnar frá Mattel  árið 1959 umturnaði síðan leikfangamarkaðnum. Ekki var nóg 

að eiga dúkkuna sjálfa heldur var hægt að kaupa óteljandi aukahluti með henni eins og föt 

og húsbúnað og síðasta en ekki síst: kærasta.28 Barbie var með fyrstu leikföngum sem voru 

auglýst í sjónvarpi og komst hún þaðan inn á flest heimili Bandaríkjanna og víðar29 og 

herbergi stúlkna byrjuðu jafnvel að taka á sig Barbie-bleika mynd.  

Bleikur var líka áberandi í popplistinni, sem hóf að ryðja sér völl á sjötta áratugnum 

með listamönnum eins og Andy Warhol. Warhol tók einmitt Barbie dúkkuna fyrir í einu af 

málverkum sínum: Barbie, a portrait of Billy Boy.30 Yfir henni var bleikur ljómi, og 

                                                 
26 Alice Newell-Hanson, „Punk and pretty: a history of fashion through the color pink,“ I-D, 10. mars, 2017, 

sótt 3. desember, 2017, á https://i-d.vice.com/en_us/article/wjd5ym/punk-pretty-and-powerful-a-history-of-

fashion-through-the-color-pink?utm_campaign=global&utm_source=idfbus. 
27 Joanne Jay Mayerowitz, Not June Cleaver: Women and Gender in Postwar America, 1945-1960, 

(Philadelphia: Temple University Press, 1994) bls. 85. 
28 „The History Of Barbie.“ Barbie, sótt 2. desember, 2017, http://barbie.mattel.com/en-us/about/our-

history.html. 
29 Erica Wolf, „Barbie: The Early History.“ (University of Arkansas, 2016) bls. 1. 
30 Andy Warhol, Barbie, Portrait of BillyBoy*, silkiþrykk, (Christie‘s, 1986). 
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bleikur var líka áberandi í verkinu Marilyn af sjálfri Marilyn Monroe31 – en hún var þá 

orðinn þekkt kyntákn kvenleikans og hefur haldið því hlutverki síðan.  

Bleikur var einnig áberandi á hippatímabilinu og á diskótímabilinu. Þá mátti oft sjá 

karlmenn sem tilheyrðu öðrum hvorum stílnum bregða sér í bleika spandexgalla eða annan 

bleikan klæðnað í tónlistarmyndböndum og öðru slíku32 – en liturinn náði þó aldrei fótfestu 

meðal karla. Pönkarar eins og meðlimir hljómsveitarinnar Sex Pistols33 og Nina Hagen 

notuðu stundum bleikan sem hluta af sinni ímynd, en þá að því er virðist einna helst sem 

sjokkfaktor – það er að segja: til að ná athygli og jafnvel til að hneyksla. Það gildir að 

einhverju leyti líka um skrautfuglinn og popparann Boy George skömmu síðar.  

Hljómsveitin Spice Girls áttu hug og hjörtu fjölmargra barna og unglinga – og 

jafnvel fleiri – á tínda áratugnum. Í þeirra hópi var Emma Lee Bunton, betur þekkt sem 

Baby Spice.34 Hennar karaktereinkenni var, eins og nafnið gefur til kynna, stelpulegt 

sakleysi með kynferðislegum undirtón. Hún undirstrikaði þessi einkenni með ljósbleikum 

eða hvítum eða barnabláum fatnaði. Undir lok tíunda áratugarins fer Britney Spears einnig 

að birtast í fjölmiðlum með samskonar einkennislit. Með notkun sinni á bleika litnum ýtti 

hún undir ímynd sína sem ung og saklaus stelpa með kynferðislegum undirtóni, þó 

lúmskari en Baby Spice. Í minningunni er Christina Aguilera líka mjög bleik, en þegar 

betur er að gáð var einkennislitur hennar í upphafi ferilsins freakr barnablár. Tenging 

hennar við bleikan í huga mér þykir mér áhugaverð þar sem Britney og Christina voru 

markaðssettar á mjög svipaðan máta. Þær notuðu báðar liti sem hafa tengingu við sakleysi 

og barndóm en völdu liti sem voru andstæður – bleikan og bláan – sem kölluðust þó á. Þær 

voru báðar litlar, sætar og saklausar og eru báðar bleikar í huga mér: bandaríski 

draumurinn um óspilltar litlar syngjandi og dansandi stelpur á barmi kvenleikans og 

kynþokkans. 

Hin geysivinsæla þáttaröð Sex and the City hóf göngu sína árið 1998, en í titillagi 

þáttana má sjá aðalpersónuna í bleikum ballerínukjól og má segja að bleikur þráður gangi í 

gegnum allar átta þáttaraðirnar. Bleikur litur var einnig áberandi í hönnun umbúða utan um 

til að mynda DVD-diska sem geymdu þættina. Aðalliturinn í mörkun þáttanna er bleikur, 

en þátturinn snýst engu að síður um fimm sjálfstæðar konur sem búa í New York og þeirra 

                                                 
31 Andy Warhol, Marilyn Diptych, silkiþrykk (Tate, 1982).  
32 Aerobicvideofan, „National Aerobic Chapionship USA 19860“ Myndband, 8:31, sótt 7. desember, 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=L-yxmCNkS30.  
33 Jamie Reed, The Sex pistols: NeverMind the Bollocks, London: Wessex Sound Studios, 1977. 
34 Stephen Thomas Erlewine, „Spice Girls | Biography & History“ All Music, sótt 9. desember, 2017, 

https://www.allmusic.com/artist/spice-girls-mn0000008828/biography. 
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lífsreynslu, kynlíf og sambönd, þá aðallega við karlmenn.35 Hér mátti sjá bleika litinn 

tengdan við aðeins eldri konur en þær Britney og Christinu, en kynlíf og kvenleiki eru tvö 

af meginþemum þáttana. 

Það var merkilegt að skoða bleika litinn í gegnum tíðina og uppgötva að margt sem 

ég hafði fest í huga mér sem bleikt var í raun og veru ekki bleikt, eins og til dæmis 

Playboy- merkið og umgjörðin í kringum Christina Aguilera. Playboy-merkið sjálft birtist 

alltaf bleikt í minningunni en þegar að er gáð er það oftast svart – og hefur verið svart frá 

upphafi. Bleikur hefur í gegnum tíðina haft sterka tengingu við eitthvað kynferðislegt og 

virðist hann því eiga vel við Playboy, og er hann vissulega oft notaður í mörkun 

tímaritsins, þótt ekki sé hann opinber litur þess eða merkisins.  Einnig fannst mér eins og 

bleikur hafi spilað stórt hlutverk í pönksenunni og sé fyrir mér bleika hanakamba og 

bleikar og svartar sokkabuxur og bleika boli með göddum eða einhverju álíka, en í rauninni 

kom hann afar lítið fyrir í pönktískunni. 

 Bleikur tók vissulega nokkur hliðarskref á þessum tímabilum sem hérhefur verið 

lýs, en merking hans og notkun tóku samt aldrei neinum afgerandi breytingum á síðustu 

áratugum. Bleikur var í gegn um allt tímabilið frá seinni heimstyrjöld, tákn um kvenleika 

og umhyggju; veikleika, krúttlegheit og litlar stelpur, eitthvað sætt og eitthvað sexí og svo 

framvegis. Gott dæmi um viðhorf til bleika litarins á tíunda áratugnum má finna í hinni 

feikivinsælu þáttaröð Friends. Í sautjánda þætti áttundu seríu spyr ein aðalpersóna 

þáttanna, Ross, vini sína hvort þeir hafi séð skyrtuna hans, sem hann segir föl-laxa-litaða. 

Vinir hans, bæði konur og karlar, keppast þá við að gera grín að honum fyrir að eiga bleika 

skyrtu. Seinna brýst hann inn á heimili fyrrverandi kærustu sinnar, Monu, þar sem hann 

skildi skyrtuna eftir, til að sækja skyrtuna. Mona kemur þá heim með manni í blárri skyrtu 

sem hún hafði helt víni yfir. Hún segist geta lánað honum bleiku skyrtuna hans Ross en 

bláskyrtumaðurinn segist ekki vera viss um að hann vilji klæðast „kvenmannsskyrtu“. Hún 

segir að skyrtan sé karlmannsskyrta en bláskyrtumaðurinn trúir henni ekki og segir: „En 

hún er bleik?“36 Þetta er skýrt og augljóst dæmi um hve rótgróin og sjálfsögð fyrirlitningin 

á því sem túlkað er sem kvenleiki í fari karlmanna var á þessum tíma – og hefur verið 

gegnumgangandi í nokkra áratugi. 

                                                 
35 „Sex and the City“ IMDb, http://www.imdb.com/title/tt0159206/?ref_=fn_al_tt_1. 
36 „The One With the Tea Leaves“ Friends, David Krane og Marta Kauffman, þáttur, Bandaríkin: Warner 

Bros. 2002. 
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1.3. Bleikur „endurheimtur“ 

Hér má staldra við og lít aftur til ársins 

1972, en þá átti sér stað mikilvæg 

„yfirtaka“ á bleika litnum. Þá tóku 

baráttusamtök fyrir réttindum 

samkynhneigrða – Rote Zelle Schwul – 

bleika þríhyrninginn, sem notaður hafði 

verið til að merkja homma í fangabúðum 

nasista, og gerðu hann að sínu merki. 

Önnur baráttusamtök samkynhneigðra, þar 

á meðal Homosexuellen Aktion Westberlin 

fylgdu fordæmi þeirra og gerðu bleika 

þríhyrninginn að skjaldarmerki sínu, og 

hafa mörg baráttusamtök fylgt þeim eftir 

hvað það varðar síðan.37  Það var því í             Mynd 3: Kápa Tabú, Ævisögu Harðar Torfa 

rauninni ekki fyrr en á þessum tíma sem bleikur öðlaðist þá sterku og á sinn hátt jákvæðu 

tengingu við samkynhneigða karlmenn, sem hann hefur enn í dag.  

Bleika þríhyrninginn notuðu ýmis baráttusamtök fyrir réttindum samkynhneigrða 

sem áminningu um ofsóknir nasista og annarra gagnvart hommum og sneru því sem notað 

var til að merkja þá, smána og niðurlægja, yfir í eigið tákn um baráttu þeirra og stolt.38 Þar 

sem samkynhneigðir karlmenn hafa í gegnum tíðina verið tengdir kvenleika og kvenlegum 

hommum (e: „effeminate gays“) í hugum margra og bleikur var á þessum tíma ráðandi 

einkennislitur stelpna virðist almenningur hafa gripið tengingu þeirra við bleikan á lofti.  

Í íslensku samhengi má geta þess að Hörður Torfason gaf út bókina Tabú árið 2008 

og á forsíðu hennar má sjá bleika þríhyrninginn á andliti hans. Þess má geta að Hörður var 

fyrsti íslenski þjóðþekkti karlmaðurinn til að koma opinberlega út úr skápnum í viðtali sem 

birtist í Samúel árið 1975.39 

                                                 
37 Michaelis, Yekani og Kilian, Queer futures: Reconsidering Ethics, Activism, and the Political, bls. 87.  
38 Michaelis, Yekani og Kilian, Queer futures: Reconsidering Ethics, Activism, and the Political, bls. 87. 
39 „Hörður Torfa: „Ef þú elskar stráka, þá er það af því að þú átt að elska stráka““ DV, 27. maí, 2017, sótt 13. 

desember, 2017 á http://www.dv.is/folk/2017/5/27/hordur-torfa-ef-thu-elskar-straka-tha-er-thad-af-thvi-ad-

thu-att-ad-elska-straka/. 
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2. Bleikur á 21. öldinni 

Þar til nýlega hefur bleikur, eins og í poppkúltúr og tísku,verið mest áberandi í merkjum og 

varningi fyrir stelpur. Dæmi um bleik vörumerki sem voru og eru áberandi eru Barbie, 

PINK frá Victoria’s Secret, Cosmopolitan, Hello Kitty og bleika krabbameinsslaufan, sem 

tengist einmitt konum sérstaklega. Bleikan má líka sjá víða sem aukalit í vörumerkjum eins 

og Baskin Robbins sem er ísbúlla full af sætindum, Dunkin Donuts, sem er einnig 

neysluvara full af sætindum og í merki fjarskiptarisans T-Mobile, sem hefur ekkert með 

sætindi né kyn að gera. Bleikur er einnig ráðandi litur í umbúðum og markaðssetningu 

ilmvatna fyrir konur,40 snyrtivörum og háreyðingargræjum eins og Venus og Veet. Þá er 

bleikur mikið notaður til að selja konum alskyns varning sem í raun hentar bæði konum og 

körlum, eins og sokka, vítamín, skóladót eða húfur sem fyrirtæki vilja skilgreina sem 

„kvennavarning“ þótt hann sé það ekki í sjálfu sér. Bleikur er einnig ráðandi í öllum 

klæðnaði, leikföngum, húsgögnum og öllu sem selt er fyrir litlar stelpur. Þetta er ekki síst 

gert til að geta selt vöruna dýrara verði en ella, og hefur verðmunurinn á bleikum varningi 

og nákvæmlega sömu eða sambærilegri vöru í öðrum lit verið kallaður „bleiki 

skatturinn“.41 

 Í umfjöllun CNN um „bleika skattinn“ kemur meðal annars fram að nýleg könnun 

neytendastofu New York borgar leiddi í ljós að hársnyrtivörur fyrir konur kostuðu að 

meðaltali 48% meira en sömu vörur fyrir karla.42 Í grein Forbes um sama efni er spurt 

hvers vegna hægðalyf í bleikum pakka kostar ellefu prósentum meira en sama lyfið í 

blágrænum pakka.43 Þetta á reyndar ekki aðeins við um bleikar vörur heldur allar vörur 

sem markaðssettar eru sem „kvennavörur“. Á móti kemur að þær vörur eru ósjaldan bleikar 

og þar að auki er nafngiftin, „bleiki skatturinn“ enn ein birtingarmynd hinna sterku tengsla 

kvenleikans og bleika litarins.  

Í byrjun aldarinnar komu út bíómyndir eins The House Bunny, og Mean Girls. Í 

þessum myndum má sjá stelpur sem hafa bleikan augljóslega sem einkennislit og í þeim 

birtist hann sem einkennislitur hinnar grunnhyggnu „stelpustelpu“ sem ein, einstök 

„óbleik“ stelpa stendur gegn. Þær bleiku eru staðalímyndir hinnar grunnhyggnu og 

                                                 
40 „Corporate logo designers love pink for parfume brands.“ The Mortimer Herald, 10. ágúst, 2015.  
41 Ólöf Skaftadóttir, „Bleikur skattur: Konur borga meira fyrir það sama“ Vísir, 13. febrúar, 2017, sótt 13. 

desember, 2017 á http://www.visir.is/g/2016160219498. 
42 Ivana Kottasova, „'Pink tax' angers women from New York to London.“ CNN 4. febrúar, 2016, sótt 7. 

desember 2017 áhttp://money.cnn.com/2016/02/03/news/female-male-products-pricing-boots/. 
43 Ian Ayres, „Which Retailers Charge the Largest 'Pink Tax'?“ Forbes, 7. janúar, 2016, sótt 7. desember 

2017 á https://www.forbes.com/sites/whynot/2016/01/07/which-retailers-charge-the-largest-pink-

tax/#4c1eec55381b. 
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heimsku neysluveru sem fyrirlítur allt sem ekki stuðlar að eigin velmegun og vinsældum.  

Bleikur virðist þar vera orðinn afgerandi tákn um yfirborðsmennsku og heimsku meðal 

stúlkna og er þannig í raun notaður til að niðurlægja og smána stúlkur í þessum myndum, 

eins og bleikur hefur áður verið notaður til að niðurlægja og smána karla.  

Í Mean Girls eru fjórar stelpur í aðalhlutverki. Ein þeirra, sú óbleika, Cady Heron, 

kemur til Bandaríkjanna eftir að hafa lifað allt sitt líf í Afríku. Hún byrjar í menntaskóla og 

smyglar sér inn í gengi vinsælu stelpnanna sem eru þekktar sem „the plastics“ eða 

plastskvísurnar, og kemst fljótt að því að „stelpuríkið“ er allt annað en dýraríkið í Afríku. 

Plastskvísurnar þrjár eru Regina George, leiðtogi klíkunnar, undirförul og fölsk tussa, 

Gretchen Wieners, grunnhygginn óöruggur og síslúðrandi egóisti og Karen Smith sem 

hefur þann eina hæfileika að brjóst hennar segja til um það þegar það rignir. Allar þrjár 

klæðast og umvefja sig bleika litnum. Til að komast inn í klíkuna fer Cady líka að klæðast 

bleiku og áður en hún veit af hefur bleikur yfirtekið hana og hún er orðin grunnhyggin og 

undirförlu plastgála sem svíkur og lýgur. Þetta kemur henni í bobba og eftir alskyns 

dramatík horfist hún í augu við mistök sín og endurheimtir sitt góða, óbleika sjálf.44 

Á svipuðum tíma kemur hinsvegar bíómyndin Legally blonde sem fjallar um afar 

bleika og yfirborðslega stúlku að nafni Elle. Elle hefur alla (ó)kosti bleiku stelpunnar, en 

hún er forseti systrafélags síns, tískunemi sem elskar naglasnyrtingu, Chihuahua-hundinn 

sinn og allt sem er bleikt. Hún er yfir sig ástfangin af kærastanum sínum, honum Warner, 

sem segir henni upp því hún passar ekki inn í framtíðardrauma hans, þegar hann heldur í 

laganám við Harvardháskóla. Elle er staðráðin í að vinna ást hans á ný og kemst inn í 

laganám við Harvard einnig. Þegar hún mætir í Harvard er hún ekki tekin alvarlega þar 

sem hún er umvafin bleikum og þykir „stelpuleg stelpa“ og er því augljóslega ekki nógu 

klár til að vera í Harvard. Þegar hún áttar sig á að Warner muni aldrei taka hana alvarlega 

finnur hún metnað til að sanna sig. Eftir mikla vinnu verða hún, Warner og nýja kærastan 

hans, fyrir valinu hjá prófessornum þeirra sem aðstoðarfólk í morðmáli. Meðan Elle vinnur 

í málinu tekur hún að minnka bleika litinn í klæðnaði sínum í von um að vera tekin 

alvarlega. Í ljós kemur að Elle og konan sem grunuð er um morðið, Brooke Windham, 

þekkjast lítillega og traust myndast fljótlega á milli þeirra. Elle stendur sig vel í málinu og 

fyrr en varir kallar prófessorinn hana á sinn einkafund. Þar kemur í ljós að hann tók hana 

aldrei alvarlega heldur hugðist misnota valdastöðu sína til að knýja hana til kynferðislegra 

athafna. Elle bregst hið versta við, segir upp störfum og ætlar að hætta alfarið í laganámi.  

                                                 
44 Mark Waters, Mean Girls, Netflix (Bandaríkin: Paramount Pictures, 2004.)  
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Hlutirnir snúast þó við þegar Brooke rekur prófessorinn og Elle snýr aftur í sínu „bleika 

veldi“ og vinnur málið með sérþekkingu sinni á því sem einhverjir myndu telja 

yfirborðskennda hluti: nefnilega samspili hárþvottar og permanents.45 

Mikilvægt var að kryfja aðeins söguþráð myndarinnar því hún er talinn nokkuð 

róttæk og fellur hún vel inn í þriðju og fjórðu bylgju femínismans46 þar sem konur hafa 

endurheimt bleika litinn/kvenleikann sem „badge of pride“; eitthvað til að flagga og vera 

stoltar af – eitthvað sem konur þurfa ekki „að fórna“ til að láta drauma sína rætast. Liturinn 

sem hefur lengi táknað kvenleika hefur allt of lengi fengið að tákna einnig eitthvað 

niðurlægjandi, í fari karla, kvenna, drengja og stúlkna – í stað þess að kvenleikinn fái að 

vera eitthvað sem má vera stolt af. Myndin sýnir hvernig konum er sýnd óvirðing á 

grundvelli kynferðis síns, eins og #metoo hreyfingin hefur meðal annars afhjúpað.47 Eins 

og Elle er þriðju bylgju femínismans sama þó öðrum líki ekki það sem „við“ erum. Nógu 

lengi hefur kvenleiki þótt ómerkilegri en karlmennska, en tími er kominn til að 

endurheimta hann – hefur bleikur notaður sem einkennislitur valdeflingar kvenna og 

einkennislitur þriðju bylgju femínismans. 

 

2.1 Bleikur í fangelsum og hip hoppi 

Fyrirlitningin á kvenlegum eða hommalegum eiginleikum í fari karlmanna sem ég fjallaði 

um áður, sést skýrt í nokkrum fangelsum Bandaríkjanna, þar sem fangar eru látnir klæðast 

bleikum í refsingarskyni fyrir agabrot. Birtist þar með fyrirlitningin á bleikum í vali 

fangelsisyfirvalda á þessum lit sem refsiaðferð; sem og í viðbrögðum fanganna sem þurfa 

að klæðast þessum kven- og/eða hommalega lit en þessi refsing hefur töluverðan 

fælingarmátt, að því er virðist. Þá má einnig nefna viðbrögð samfanga þeirra, sem hóta og 

ráðast á þá bleikklæddu, bæði munnlega og líkamlega.48 

Í fangelsum sem beita þessari aðferð er bleikur aðallega notaður á þrjá vegu; til að 

niðurlægja alla fanga jafnt með því að hafa fangabúninga og hluti eins og nærföt, 

handklæði o.fl. bleikt eða með bleiku ívafi; til að merkja og refsa föngum sem fremja 

agabrot, einkum þeim sem brjóta af sér kynferðislega innan fangelsisins; og í þriðja lagi er 

                                                 
45 Robert Luketic, Legally Blonde, DVD, (Bandaríkin: MGM, 2001.)  
46 ElInor Burkett og Laura Brunell, „Feminism.“ Encyclopædia Britannica, 14. júlí, 2016, sótt 12. desember, 

2017 á https://www.britannica.com/topic/feminism. 
47 Gabríel Benjamín, „Ekki allir menn, en of margar konur“ Stundin, 25. október, 2017, sótt 13. desember 

2017 á https://stundin.is/grein/5620/. 
48  Michaelis, Yekani og Kilian, Queer futures: Reconsidering Ethics, Activism, and the Political, bls. 87 

https://www.britannica.com/topic/feminism
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bleikur notaður sem hluti af meðferð fyrir æsta fanga, þar sem þeim er stungið í einangrun 

í bleikan fangaklefa. Þessar leiðir reiða á og virka vegna tengingu litarins við kvenleika og 

samkynhneigð. Dæmin sem hægt er að tína til sýna þetta enn betur:  Joe Arpaio er 

sýslumaður í Maricopasýslu í Arizona. Hann er dæmdur rasisti og góðvinur Trump 

Bandaríkjaforseta og kallar sjálfan sig „America’s toughest sheriff“. Hann var yfir 

Ríkisfangelsi Arizona – sem hann kallaði „Arizona concentration camp“  í The Guardian.49 

Þar lét hann alla fanga klæðast bleikum nærfötum og bauð einungis upp á bleik handklæði 

og sandala, undir yfirskini sparnaðar. Fangarnir voru líka neyddir til að spássara á bleikum 

nær-gallanum úti undir beru lofti, fyrir augum almennings utan við girðinguna.50 Áður fyrr, 

sagði Arpaio, þegar þessir hlutir voru hvítir, hafi fangar fengið höfðu frelsi, oft stolið 

slíkum nauðsynjavörum en slíkt sé ekki tilfellið eftir að hann litaði allt bleikt.51 Af þessu 

má draga þá ályktun að menn sem sitja inni í fangelsi þar sem þeir eru skyldaðir til að 

klæðast tilteknum lit í niðurlægingarskyni gangi ekki þaðan út með jákvæðar hugmyndir 

um litinn og gildi hans.  

Þann 4. janúar árið 2005 tóku stjórnendur Evans-fangelsisins í Suður Karólínu upp 

refsistefnu innan fangelsisins sem virkaði þannig að föngum sem brutu af sér á 

kynferðislegan máta innan fangelsisins var refsað með því að vera þvingaðir til að klæðast 

bleikum samfestingum. Þeir þurftu að vera í þeim í þrjá mánuði og ár til viðbótar gerðust 

þeir brotlegir aftur.52 Stefnan hljómar svo: 

Inmates who are convicted of the infraction 822 "Sexual Misconduct (2.09)," and/or 

802, "Sexual Assault," will be provided with three pink jumpsuits instead of the 

inmate uniform. (Note: Inmates in SMU [Special Management Unit] for Security 

Detention or Disciplinary Detention will wear the SMU uniform until their release 

from SMU.) Upon completion of the disciplinary process or after release from SMU, 

inmates will wear the pink jumpsuit for three months after the date of the conviction. 

Any subsequent violations of 822 or 802 will result in wear of the pink jumpsuit for an 

additional year from the conviction date. All inmates assigned pink jumpsuits will be 

required to report to their assigned areas (i.e., job, school, etc.).53 

 

Þetta sama ár var svo fangi að nafni Sherone Nealous sakfelldur fyrir að hafa fróað 

sér í sjónmáli við fangavörð. Var honum því gert að klæðast bleikum samfestingi í stað 

                                                 
49 Valeria Fernández, „Arizona's 'concentration camp': why was Tent City kept open for 24 years?“ 21. ágúst, 

2017, sótt 26. nóvember 2017 á http://www.theguardian.com/cities/2017/aug/21/arizona-phoenix-

concentration-camp-tent-city-jail-joe-arpaio-immigration. 
50 Michaelis, Yekani og Kilian, Queer futures: Reconsidering Ethics, Activism, and the Political, bls. 85. 
51  Valeria Fernández, „Arizona's 'concentration camp': why was Tent City kept open for 24 years?“. 

              52 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF SOUTH CAROLINA 

CHARLESTON DIVISION, Civil Action No. 9:06-1771-DCN-GCK (dómsmál) , 15. ágúst 2007, 14. 

desember 2017, http://www.onpointnews.com/docs/jumpsuit.pdf.  
53 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF SOUTH CAROLINA 

CHARLESTON DIVISION, Civil Action No. 9:06-1771-DCN-GCK (dómsmál) 
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þess venjulega ljósbrúna í þrjá 

mánuði. Nealous kærði fangelsið 

og sagði að bleik-búningastefnan 

væri fyrst og fremst 

niðurlægingaraðferð af hálfu 

fangelsisyfirvalda og að með henni 

stefndu þau lífi og heilsu fanga í 

hættu. Sagði hann aðra fanga hóta 

og jafnvel beita þá ofbeldi sem 

klæðist bleiku samfestingunum, 

ekki endilega vegna glæps þeirra –

heldur einfaldega vegna þess að 

þeir eru klæddur skærbleikum 

samfestingi og vegnatengingu 

litarins við kvenleika og 

samkynhneigð:  

                                                 Mynd 4: Bleikur fangabúningur ú fangelsi í Georgi 

 

It can only be seen by a reasonable person as a way to exploit homosexuals and 

endanger those who may not be homosexuals by grouping them with homosexuals [...] 

The color 'pink' in an all male environment no doubt causes derision and verbal and 

physical attacks on a person's manhood.54 

 

Fangelsisyfirvöld svöruðu því til að litakerfið væri mikilvægt innan fangelsisins: 

Nauðsynlegt væri að auðkenna menn sem væru hættulegir öðrum föngum og fangavörðum. 

Litirnir væru einungis hugsaðir til þess að samfangar þeirra og verðir vissu hverju búast 

mætti við af viðkomandi. Bleikur væri ekki notaður til þess að niðurlægja fanga, heldur 

væri hann einfaldlega eini liturinn sem kæmi til greina fyrir brot af þessu tagi.55 

Fangelsisstjórinn Jon Ozmint sagðist þó sannfærður um að bleiki liturinn yrði svo óvinsæll 

meðal fanga að notkun hans myndi minnka líkur á slæmri hegðun þeirra í framtíðinni.56 

Gary Jones, yfirmaður öryggismála hjá Georgíu í Bandaríkjunum og fleiri hafa sagt 

að refsing sem þessi niðurlægi karlmenn svo mjög að þeir muni breyta hegðun sinni og 

                                                 
54 „Judge Mulls Decision in Lawsuit Over Pink Prison Garb.“ Fox News, 2. mars 2008, sótt 26. nóvember 

2017 á http://www.foxnews.com/story/2008/03/02/judge-mulls-decision-in-lawsuit-over-pink-prison-

garb.html.  
55 „Judge Mulls Decision in Lawsuit Over Pink Prison Garb.“ Fox News 
56 „Judge Mulls Decision in Lawsuit Over Pink Prison Garb.“ Fox News. 
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hugarfari og hugsa sig tvisvar um áður en þeir brjóti af sér aftur til að forðast bleika litinn. 

Jones segist hafa verið innblásinn af átrúnaðargoði sínu, Joe Arpaio, þegar hann innleiddi 

bleikbúningastefnuna, en hann lét fangana tína upp rusl í vegköntum fyrir allra augum til 

að auka enn á niðurlæginguna og áhrifin sem hann vonaðist eftir að hún hefði, enda taldi 

hann flesta karlmenn frekar deyja en láta sjá sig í slíkri múnderingu.57               

Á svipuðum tíma og fangar 

Bandaríkjanna börðust við bleiku 

skömmina vildi rapparinn Cam’Ron 

skera sig úr fjöldanum þegar hann 

mætti á  Mercedes Benz-tískuviku í 

New York árið 2003. Harlem-rapparinn 

birtist þá í einni þekktustu múnderingu 

hip-hop sögunnar: bleikum minkapels 

með höfuðfat og farsíma í stíl. Þetta 

markaði mikil tímamót í tískuheimi 

rappsenunnar,58 því karlkyns rapparar 

tíunda áratugarins hefðu aldrei klæðst 

litnum á meðan rapparar fyrsta áratugar 

þessarar aldar tóku honum fagnandi. 

Síðan þá hefur bleikur verið áberandi 

litur í rappsenunni. Cam Ron gerði 

litinn að sínum einkennislit. Hann 

keypti sér bleikan Range Rover og tók      Mynd 5: Rapparinn Cam‘Ron á fashion week 2003 

að hanna bleikan strigaskó í samstarfi við Reebok. Þá klæddist hann bleika litnum í 

tónlistarmyndböndum sínum og í einkalífi.59  

Aðrir karlkyns rapparar eins André 3000, Charles Hamilton, Kanye West, Drake og 

margir fleiri fóru að klæðast bleikum og nota hann í tónlistarmyndböndum og ýmsum 

varningi. Nýlega tók fataframleiðandinn Supreme að selja sínar klassísku hettupeysur í 

skærbleikum lit og hefur rapparinn Tyler the Creator oft verið spottaður í einni slíkri, og 

                                                 
57 Myriah Towner, „Prison chic: Georgia inmates forced to dress in hot-pink uniforms.“ Dailymail, 26. 

janúar, 2015, sótt 26. nóvember, 2017 á http://www.dailymail.co.uk/news/article-2926956/Prison-chic-

Georgia-inmates-forced-dress-hot-pink-uniforms-collecting-litter-street.html. 
58 Gregory Babcock, „How Cam’Ron got all of Hip-Hop wearing pink“ Complex, 1. október 2015, sótt 28. 

nóvember 2017 á http://www.complex.com/style/2015/10/evolution-of-pink-in-hip-hop. 
59 Frazier Tharpe, „A brief history of Rappers wearing Pink.“ Complex, 10. ágúst, 2014, sótt 28. nóvember, 

2017 á http://www.complex.com/style/2014/08/rappers-wearing-pink/. 
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hann notar litinn mikið. Bleikan má líka sjá í Yeezy-línunni frá Kanye West og fatalínunni 

Billionaire Boys Club frá tónlistarmanninum Pharrel. Bleikur var vinsæll í felulitamunstri, 

á strigaskóm, bolum frá Ralph Lauren, peysum frá Supreme og svona mættilengi áfram 

telja.60          

Ofangreindum tónlistarmönnum virðist ekki þykja það vitund niðurlægjandi að 

klæðast bleiku eins og föngunum  – heldur sýni það þvert á móti sjálfstraust þeirra, glamúr, 

dirfsku og þor. Hér er bleikur ögrandi, fyrir þá sem þora, hann er ekki stelpulitur heldur 

tákn um öryggi í eigin karlmennsku, merking hans virðist að vissu leyti hafa horfið aftur til 

þess tíma þegar bleikur var enn strákalitur og táknaði dirfsku og þor, að því undanskyldu 

að nú birtist dirfskan og þorið í því hugrekki sem karlarnir sýna þegar þeir klæðast því sem 

talið er kvenlegt. Hér verður þó að hafa í huga að í fangelsunum er bleiki liturinn gagngert 

notaður sem refsingatæki á meðan tónlistarmennirnir hafa val, og velja litinn af fúsum og 

frjálsum vilja.  

 

2.2. Bleikur í poppkúltúr 

Það voru að sjálfssögðu ekki aðeins karlmenn innan rappsenunnar sem tóku bleika litinn 

upp á sína arma á þessari öld. Nýverið hafa stjörnur eins og Kali Uchis, Nicky Minaj og 

Solange Knowles notað litinn óspart. Þær nota litinn allar á mismunandi máta og á sínum 

eigin forsendum.Gabby Bess, frá Paper vill meina að listamenn eins og Nicki minaj, Grace 

Miceli og Maisie Cousins séu að breyta bleika litnum í vopn og brynju kvenna til setja  

 

Mynd 6: Kyrrmynd úr myndbandi                                        Mynd 7: Umslag plötunnar Anaconda 

Söngkonunnar Kali Uchis                                                      með Nicki Minaj. 

 

                                                 
60 Gregory Babcock, „How Cam’Ron got all of Hip-Hop wearing pink“. 
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fram kvenleika sinn í karllægu umhverfi.61 Fleiri frétta rit eins og the Guardian tala um 

hvernig kvenkyns listamenn séu að endurheimta bleikan sem lit styrkleika og dirfsku.62 

Eins og hommarnir á áttunda áratugnum og konur þriðju bylgju-femínismans, eru þær að 

taka litinn „til baka“, fjarlægja hann úr verkfærakistu kúgaranna, gefa honum sína eigin 

merkingu, og gera hann þannig að sínu tóli eða tæki.  

Nicky Minaj gerir bleikan reyndar yfirmáta kynferðislegan, en þó á sínum eigin 

forsendum.63 Hún er sexý því hana langar það, hún notar bleikan og Barbie-letur af því að 

það er hennar val – að minnsta kosti er ekki annað ljóst. Hún er kynþokkafull kona og hún 

notar kynþokka sinn til að fá sínu framgengt og hún skammast sín ekki fyrir það. Í 

tónlistarmyndbandinu við lagið Anaconda talar hún um karlmenn sem þrá á henni rassinn 

og hún „twerkar“ fyrir þá en sker svo banana og aðra reðurlaga ávexti í marga litla búta.64 

Þessar konur eru skvísur, þær eru sexý, þær eru klárar og þær nota bleika litinn 

hvenær, hvar og hvernig sem þeim sýnist og skilaboðin eru gjarnan þau að þeim sé sama 

hvað áhorfandanum finnst um þær og þeira ákvarðarnir. Liturinn er í þeirra meðförum 

orðinn hluti af valdeflingu kvenna – vertu eins „stelpuleg“ eða „kvenleg“ og þú vilt og 

vertu stolt af því.  

Eins og segir í bók Barbara Nemitz – Pink – þá hefur bleiki liturinn nú verið leystur 

undan þeirri kvöð að vera bara litur meinleysis, krúttleika, gæsku, sakleysis eða hinna 

kúguðu. Þess í stað hefur hann fengið mikilvægt og kraftmikið hlutverk í kvennabaráttunni. 

Þessu til stuðnings bendir hún á hlutverk bleika litarins í atburðum á borð við 

mótmælagöngur kvenna gegn Trump, þar sem bleikar „píkuhúfur“ voru áberandi65 og 

mótmæli hins svokallaða Gulabi-gengis á Indlandi, þar sem þarlendar konur mótmæla 

landlægu ofbeldi gagnvart konum í þúsunda tali, klæddar skærbleikum fötum, flestar 

hverjar.6667 Í ljósi þessara atburða er mjög sorglegt að vita af notkun bleika litarins í 

                                                 
61 Gabby Bess, „How Nicki Minaj and female artists are turning the color pink into a weapon“ Paper, 21. 

ágúst, 2017, sótt 4. desember 2017 á https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/sep/10/think-pink-how-

the-colour-is-being-reclaimed. 
62 Priya Eelan, „Think pink: how the colour is being reclaimed“ The Guardian, 10. september, 2017, sótt 4. 

desember 2017 á https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/sep/10/think-pink-how-the-colour-is-being-

reclaimed. 
63 Adrienne Trier-Bieniek, „Femenist Theory and pop culture.“ Teaching Gender, 5 (2015): bls. 51, sótt 6. 

Desember á https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-6300-061-1.pdf.  
64 NickiMinajAtVEVO, „Nicki Minaj – Anaconda“ myndband, 4:49, sótt 9. desember 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs. 
65 Erin Reimel og Krystin Arneson, „Here's the Powerful Story Behind the Pussyhats at the Women's March“ 

Glamour, 22. janúar, 2017, sótt 13. desember, 2017 á https://www.glamour.com/story/the-story-behind-the-

pussyhats-at-the-womens-march . 
66 Atiq Khan, „`Gulabi gang' on the prowl in Banda“ The Hindu, 9. ágúst, 2006, sótt 13. desember, 2017 á 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-otherstates/gulabi-gang-on-the-prowl-in-

banda/article3087761.ece. 
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sumum fangelsum Bandaríkjanna – en vonandi munu skilaboðin þó ná inn fyrir múra 

þeirra fljótlega.  

 

2.3 Mörkun bleika litarins í dag 

Árið 2016 valdi Pantone bleikan og bláan sem liti ársins og í dag er bleikur „úti um allt“. 

Hann er áberandi í auglýsingum, tísku og mörkun. Tískurisar eins Fendi og Gucci nota 

litinn óspart í fatalínur sínar,68 bleikur er áberandi í auglýsingum, jafnt sem bakgrunnslitur, 

sem hárlitur fyrirsæta, varan sjálf, vörumerkið eða lýsing. Tískurisarnir Acne studio og 

Mansur Gavriel eru meðal fyrirtækja sem hafa gert bleika litinn að einkennislit sínum. 

Liturinn er ýmist notaður til að virka nýmóðins eða gamaldags, heimilislegur eða framandi, 

ögrandi eða upplífgandi. Má álykta að þessi fyrirtæki noti litinn að einhverju leyti til að 

laða að sér hina svokölluðu „Millennial-kynslóð“ eða þúsaldarkynslóðina sem virðist vera 

hrifin af bleikum. Ákveðinn fölbleikur litur – sem er áberandi í dag – hefur meira að segja 

verið kallaður millennial-pink,. Á ýmsum vefsíðum eins og til dæmis Fashonista og The 

cut er talað um yfirtöku þúsaldarbleiks, 69 70 sem einnig er kallaður tumblr-bleikur eftir 

samnefndum samfélagsmiðli. Þessa hrifningu má ef til vill að einhverju leyti rekja til 

vaxandi femínisma þar sem þriðja og fjórða bylgja femínismans rísa æ hærra og hafa sífellt 

meiri áhrif í samfélaginu. 71 

 

Þúsaldarkynslóðin virðist þó ekki á einu máli um hina einu réttu merkingu bleika litarins – 

sem virðist hafa ákaflega margar og ólíkar merkingar í dag. Hann stendur enn fyrir 

kvenleika, jafnt ofurkvenleika eins og hjá Nicki Minaj, og saklausan smástelpuheim 

leikfanganna, og allt þar á milli. Hann hefur fengið valdastöðu og er notaður í 

mótmælaaðgerðum aktívista, hann er notaður til valdeflingar kvenna og homma, og konur 

jafnt sem karlar, gagnkynhneigðir jafnt sem samkynhneigðir, töffarar og harðir naglar jafnt 

sem latte-lepjandi listaspírur klæðast bleikum, veifa bleikum og nota bleikan.  
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Þá virðist bleikur einnig hafa verið strípaður ýmsum fyrri merkingum, að minnsta kosti í 

ákveðnum hópum. Það er til dæmis engu líkara en hann tákni nú hálfgert kynleysi á 

sumum sviðum, á tískusíðum eins og trendnet.is má sjá hvatningu til karla þar sem þeim er 

sagt að örvænta ekki, bleikur sé ekki lengur stelpulitur svo þeim sé í dag alveg óhætt að 

klæðast honum ef þeim sýnist svo, án þess að fá bágt fyrir. Þá er (þúsaldar)bleikur einnig 

einn af þremur litum eftir-tvíhyggjustefnunnar, þar sem hann hefur – að minnsta kosti í 

teóríunni – verið strípaður sögu og fyrri merkingu og táknar nú kynleysi. Samkvæmt eftir-

kyntvíhyggjustefnunni eru menningarleg, líffræðileg, sálfræðileg og félagsleg hlutverk 

kynjanna nefnilega úrelt hugtök sem ekki eiga við í dag og framtíðin kynlaus72 – og 

þúsaldarbleik.  

 

  

                                                 
72 George Dvorsky og James Hughes, „Postegenderism: Beyond the Gender Binary“ (Middleton: Institute for 

Ethics and Emerging Technologies, 2008) bls. 2. 
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Niðurlag 

Hér hefur verið stiklað á stóru í sögu bleika litarins og hvernig merking hans og 

notkun hefur þróast og breyst í gegnum tíðina. Eins og fram hefur komið þá hefur hvort 

tveggja merkingin og notkunin verið með mörgum og margvíslegum hætti í gegnum 

aldirnar og nokkuð ljóst að áhrif hans, til góðs eða ills, eru mikil, líklega meiri en flestra 

annarra lita. Hann hefur enda meira en margir aðrir litir mátt þola það að standa fyrir 

ýmislegt annað en sjálfan sig, og ekki allt jafn fallegt.  

Eftir eftir allar þær vendingar sem orðið hafa í notkun hans og merkingu, einkum á 

sviði kynjapólitíkurinnar, virðist sem bleiki liturinn sé farinn að verða aðeins „hlutlausar“ 

en hann hefur verið síðustu sjötíu árin eða svo og kannski ástæða til að spyrja: Er bleikur 

kannski loksins orðinn eins og hver annar litur, bara litur meðal margra annarra lita, laus 

undan oki fyrirfram mótaðra hugmynda margra undangenginna kynslóða?  

Varla. Þrátt fyrir allt það sem hér hefur verið rakið er bleikur nefnilega ennþá ráðandi 

litur í markaðssetningu á varningi fyrir stelpur og konur. Það er sama hvort gengið er um 

leikfangaverslanir, barnafatabúðir, fatadeildir verslunarmiðstöðva eða meðfram 

snyrtivörurekkum stórmarkaða, skilin eru enn augljós og afgerandi milli varnings fyrir 

konur og karla, stráka og stelpna. Og það er fyrst og fremst bleiki liturinn sem greinir á 

milli.   

En kemst þó hægt fari. Bleiki liturinn á sé langa sögu sem tekur breytingum þótt 

okkur kann að finnast það hægar. Og einn virðist eyma eitthvað af þeirri smán, 

niðurlægingu og vanvirðingi sem loðað hefur við belika litinn meira og minna síðustu 

áratugina. Hann  eþó r smám saman að öðlast jákvæðari merkingu og ná fyrri styrki og 

þori. Það er eitthvað.    
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