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með leyfi höfundar. 



 

Sængurkonusteinn  

Málverk sem skúlptúr eða skúlptúr sem er málverk. Verkið Sængurkonusteinn 

samanstendur af byggingarefnum nokkurra gerða listaverka: málverk, skúlptúr, 

prentverk, textílverk og vídeóverk. Meginefnið í verkinu er hör sem stífaður er með 

kanínuskinnslími. Hörinn er silkiprentaður með akrílprentlit með formum úr 

náttúrunni sem eru ljósmynduð og unnin í gegnum síur myndvinnsluforrita og hugans. 

Hörinn er skorinn í form sem saumuð eru saman með þræði úr hörblöndu svo úr 

verður skúlptúr eða þrívítt málverk. Á verkið er varpað vídeómynd sem byggð er upp 

af fjórum þáttum, fjúkandi flygsum, kvikaðri teikningu, textanum „ekkert stendur eftir 

nema kannski nafn“ og nafninu Margrét. Vídeóið er leyst undan tvívíðum fleti 
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skjásins með því að varpa því á ójafnan flöt þrívíðs verksins. Litirnir í verkinu eru 

bæði dökkir og bjartir. Svartur litur er afgerandi og gefur tilfinningu  fyrir þyngd, 

massa og jarðtengingu, en appelsínugulir og bleikir tónar kalla á athygli og gefa 

vísbendingu um að eitthvað sé sagt annað en fæst af því að horfa á verkið í rýminu. 

Gyllti liturinn er svo til þess að gefa hugmynd um efnislegt vægi sögunnar sem er 

kveikjan að verkinu eða upphefja hana í helgidóm.  

 Spurningum er velt upp um hvernig vitneskja um misgjörðir fortíðar breytir 

ásýnd verksins í huga áhorfandans, hvernig tilfinningar gagnvart verkinu jafnt sem 

landslaginu breytast í brjósti fólks með upplýsingum um þá atburði og samfélagsgerð 

fortíðar sem verkið vísar til. Vörpun vídeósins er viljandi hulin áhorfandanum við 

fyrstu sýn líkt og sagan á bakvið verkið. Textinn, „ekkert stendur eftir nema kannski 

nafn“, vísar bæði til þess að í náttúrunni standa örnefnin ein eftir sem minnisvarðar 

um sögur og atburði sem og að oft er það eina sem varðveitist af lífshlaupi fólks nafn 

þess í manntölum eða á legsteini. Áhorfandinn þarf að hafa áhuga á að afla sér 

upplýsinga um verkið með því að lesa veggtexta, sýningarskrá eða hljóta um það 

leiðsögn. Verkið krefst þess að áhorfandinn gefi því gaum til þess að upplifa það allt. 

Verkið stendur þó sjálfstætt sem listaverk og áhorfandinn getur notið þess á sínum 
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forsendum sem sjónrænnar upplifunar á sama hátt og fólk nýtur náttúrunnar, gengur 

ofan í gróna gjá, út á litla brú og horfir ofan í fallegan hyl ómeðvitað um þau líf sem 

þar var fórnað. Á sama hátt nýtur fólk málverksins sem Kjarval málaði af 

Sængurkonusteini  án þess að þekkja söguna á bakvið heitið á steininum.  1

 Salurinn á Kjarvalstöðum þar sem útskriftarsýningin var sett upp, er búinn 

þakgluggum yfir öllu rýminu sem fyllir hann dagsbirtu sem erfitt er að stjórna. 

Vörpunin á verkið varð því mjög dauf og óljós þegar sólskin var úti, en ekki þó svo að 

hún hyrfi eða ekki væri hægt að greina hana. Það kom þó ekki að sök að á stundum 

væri vörpunin ógreinilegri. Þeir áhorfendur sem stoppuðu við verkið og gáfu 

myndskeiðinu gaum gátu vel greint hvað þar var að sjá. Nokkrar breytingar urðu á 

ásýnd skúlptúrsins á sýningartímanum, suma daga var eins og slaknaði á hörnum og 

hann félli aðeins saman og það var spennandi að sjá hvað verkið var í raun lifandi og 

margbreytilegt ásýndar. 

Sagan af Sængurkonusteini var rituð í Huld I af Brynjúlfi Njálssyni, en þar segir af 

förukonu sem kom að Fjalli í Ölfusi og baðst gistingar. Hjónin á bænum voru auðug 

 Gísli Sigurðsson, „Skammdegisrabb,“ Lesbók Morgunblaðsins, 29. desember 1972.  http://timarit.is/1

view_page_init.jsp?pageId=3295223  
Þrátt fyrir eftirgrennslan hefur höfundur ekki fundið aðrar heimildir um þetta verk eftir Kjarval.
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en hörð og nísk og úthýstu henni, en auðséð var að hún myndi innan skamms ala barn.  

Sagan segir að förukonan hafi í slæmu veðri ekki komist nema að steininum sem 

stendur skammt frá bænum og alið barnið. Konan og barnið hafi fundist þar lifandi 

um morguninn en sömu nótt hafi fallið skriða á bæinn og tekið hann allan og 

heimilisfólkið með.   2

 Önnur útgáfa af sögunni hefur þó verið til í sveitinni. Í frásögn Sigurðar 

Þórðarsonar, Halldóru Hinriksdóttur og Hinriks Þórðarsonar sem finna má á vefnum 

Ísmús  segir að þegar konan kemur á bæinn er heimilisfólk í kirkju og var henni vísað 3

frá þar sem að þess tíma sið hafi enginn mátt bjóða fólki inn í bæinn nema 

húsbóndinn gæfi til þess leyfi. Hún elur barnið undir steininum, sveipar það öllum 

sínum dulum og bjargar með því lífi þess en lætur sjálf lífið. Barnið hafi verið tekið 

inn á bæinn Helli í Ölfusi og verið alið þar upp. Hún hafi heitið Margrét.  

 Hannes Þorsteinsson, Huld : Safn Alþýðlegra Fræða íslenzkra (Reykjavík: Prentsmiðja Ísafoldar, 1890), 2

bls. 52.  http://baekur.is/bok/000184106/1/68/Huld

 Halldóra Hinriksdóttir, Hinrik Þórðarson og Sigurður Þórðarson, (hljóðrit Hallfreðar Arnar Eiríkssonar, 3

Tannastaðir 11. apríl 1988). https://www.ismus.is/i/audio/uid-2f454066-90ca-4245-962f-11c940698d13,  
https://www.ismus.is/i/audio/uid-5af7b8f9-f017-4971-bd5a-c3d737df8d4c,  
https://www.ismus.is/i/audio/uid-1cf3abbb-480c-44fe-a7fc-3f6f2719773e
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema 

með leyfi höfundar.  



Útdráttur 

Í þessum skrifum eru áhrif femínisma, femínískra lista- og fræðikvenna og 

samfélagsbyltinga í list skoðuð allt frá tíma Rauðsokkanna á áttunda áratug tuttugustu 

aldar í gegnum kvennasamstöðuna um kvennaverkfall í 45 ár, baráttuna um 

sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir eigin líkama, baráttuna gegn kynferðisofbeldi og 

myllumerkis-byltingar samtímans. Greinarnar Hvers vegna hafa ekki verið til neinir miklir 

kvenkyns listamenn? eftir Lynda Nochlin og Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin eftir 

Laura Mulvey eru notaðar til þess að greina og skoða samtímaáhrif og áhrif í sögum fyrri 

alda á konur og móðurhlutverkið. Hvernig kerfislæg bæling kvenna hefur ekki skapað rými 

fyrir mikla kvenkyns listamenn og áhrif feðraveldissamfélagsgerðarinnar á það hvernig 

konur eru farvegur fyrir sjónræna nautn karla og fá ekki að hafa sjálfstæða merkingu sem 

persónur, hvort sem er í raunverulegu lífi eða sem persónur í skáldskap. 

Samfélagsbyltingar eins og kvennaverkfall, #metoo og #höfumhátt eru notaðar til þess að 

skoða myndlist sem fjallar um samtímaefni svo sem kynferðisofbeldi og lífseigar mýtur 

um vangetu kvenna á ýmsum sviðum. Verk eftir Barbara Kruger og Pippilotti Rist eru rýnd 

með tilliti til femínískrar samfélagsgreiningar þeirra. Þess utan verður skoðað hvernig 

myndlist er einn mótunarkraftur samfélagsins, leiðarljós að brestum í samfélagsgerð fyrri 

tíma og upplýsandi söguskýring á nútímaatburðum. 



Abstract 

In this essay the impact of; feminism, feminist artists and scholars, as well as social 

revolutions in arts is observed right from the time of the Redstocking movement of the 

seventies to the twenty-first century; women’s solidarity of the women’s strike for 45 

years, the fight for the self determination rights of women over their own bodies, the fight 

against sexual violence and the hashtag revolutions of today. The articles Why have there 

been no great woman artists? by Lynda Nochlin and Visual pleasure and narrative cinema 

by Laura Mulvey are utilised to analyse and observe contemporary influence and influence 

in history on women and maternity. Also how systematic repression of women has not 

created space for great women artists and the impact of the patriarchy’s social structure on 

how women become path for the male-gaze and can not become bearer of independent 

meaning as persons wether in real life or fiction. Social revolutions like the women strikes, 

#metoo and #letsbeloud are used to view visual arts that discuss contemporary issues like 

sexual violence or tenacious myths of women’s inabilities in various fields. Works by 

Barbara Kruger and Pippilotti Rist are reviewed considering their feminist social analysis. 

How are visual arts a dynamism on community structure, a guiding-light to defects in the 

models of past societies or an enlightening historical explanation of contemporary events. 
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Inngangur  

 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um raddir kvennanna sem rætt var við í 

heimildarmyndinni Konur á rauðum sokkum  (2009) eftir Höllu Kristínu Einarsdóttur. 4

Hvernig þær síuðust inn í sálina á mér og urðu smám saman til þess að ég áttaði mig á að 

ég er femínisti. Í mínum huga er femínisti manneskja sem sér og skilur að jafnrétti 

kynjanna hafi ekki verið náð og er tilbúin að gera eitthvað í því. Það var samt ekki fyrr en 

ég sat og drakk í mig orð Rauðsokkanna af skjánum að ég skildi til fullnustu alvarleika 

þess usla sem þær höfðu skapað í samfélaginu. Ég skildi að samfélagsmeinin sem þær voru 

að benda á voru enn við lýði og lituðu tilveru mína sem konu í samfélagi þar sem 

karllægum gildum er hampað umfram önnur. Ég skoða verk myndlistakvennanna Barbara 

Kruger og Pippilotti Rist sem hafa haft mikil áhrif á mig og mína listsköpun allt frá því að 

ég skilgreindi sjálfa mig sem kvikmyndagerðarkonu sem stundum gerði vídeólist. Kruger, 

sem kemur upphaflega úr auglýsingaheiminum, skapar beittar femínískar samfélagsádeilur 

um neysluhyggjusamfélagið. Rist, sem einnig lærði auglýsingagerð, vinnur með 

vídeómiðilinn og fær að láni formgerð fjölmiðla svo sem tónlistarmyndbanda og 

auglýsinga. Verk hennar fjalla að mestu leyti um kyngervi, kynhneigð og kvenlíkamann. 

Þessar konur höfðu þau áhrif á mig að ég fór að geta horft á sjálfa mig sem myndlistakonu, 

að ég þyrfti ekki að einskorða mig við það að skilgreina sjálfa mig sem 

kvikmyndagerðarkonu. Í ritgerðinni fjalla ég um áhrif femínisma og femínískra lista- og 

fræðikvenna á mig, hvernig þau áhrif birtast í verkum mínum og hvaða áhrif 

samfélagsbyltingar hafa haft á list mína. Ég rýni í þessi áhrif á verk mín út frá skrifum 

fræðikvenna eins og Lynda Nochlin og Laura Mulvey sem fjalla annarsvegar um það 

hvernig kerfislæg bæling kvenna hefur valdið því að ekki skapast rými fyrir mikla 

kvenkyns listamenn og hinsvegar um áhrif feðraveldissamfélagsgerðarinnar á það hvernig 

konur eru farvegur fyrir sjónræna nautn karla en fá ekki að hafa sjálfstæða merkingu sem 

persónur hvort sem er í raunverulegu lífi eða sem persónur í skáldskap. Skoða hvort þar sé 

sérstökum „kvennavandamálum“ um að kenna eða hvort goðsagnir um þau vandamál eigi 

yfir höfuð við rök að styðjast. Fjalla um það hvernig atburðir líðandi stundar koma oft fram 

í verkum mínum og verða þá kvennapólitísk verk og hvernig móðurhlutverkið hefur áhrif á 

list mína. 

 Halla Kristín Einarsdóttir, Konur á rauðum sokkum, DVD, (Reykjavík: Hlaðvarpinn, 2011).4
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Femínisk áhrif 

Rauðsokkarnir 
Í kvikmyndinni Konur á rauðum sokkum (2009) er sögð saga Rauðsokkahreyfingarinnar á 

Íslandi á áttunda áratug síðustu aldar. Í myndinni segja 16 konur frá aðdraganda þess að 

þær urðu virkir þátttakendur í kvennabaráttunni og þátttöku sinni í þeirri baráttu. Sagt er 

frá upphafi hreyfingarinnar, kvennafrídeginum 24. október 1975, öllum uslanum, fjörinu 

og mótlætinu sem þær mættu. Vilborg Dagbjartsdóttir tók sig til 1. maí árið 1970 , keypti 5

og las sjálf auglýsingu í útvarpið sem hlómaði svo: „Konur á rauðum sokkum! Hittumst á 

Hlemmi klukkan hálf eitt!“  6

 Konur brugðust við ákallinu og mættu í verkalýðsgönguna á rauðum sokkum, með 

skilti og heilu skúlptúrana sem þær áttu til. Þátttaka kvenna í verkalýðsgöngunni markaði 

upphaf Rauðsokkahreyfingarinnar og alls þess sem á eftir fór næsta áratuginn. Barátta fyrir 

jafnrétti kynjanna, sjálfsákvörðunarrétti kvenna yfir eign líkama, krafan um frelsi undan 

oki feðraveldisins og markaðsöflunum, undir slagorðinu manneskja ekki markaðsvara. 

Baráttan fyrir frjálsum fóstureyðingum var til að mynda ekki þrautalaus og konum voru 

gerðir upp allskyns lestir og þær sagðar loðnar, ljótar og ókvenlegar. Þær voru einnig 

 Ragnhildur Helgadóttir, „Selur þú þig í kvöld?“ Sagnir, 14. árgangur, (1. júní 1993) bls. 78.5

 Halla Kristín Einarsdóttir, Konur á rauðum sokkum, 5 min 45 sek.6
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Mynd 1. Teikning, Una Lorenzen 2009. Stilla úr Konur á rauðum sokkum. 



uppnefndar karlahatarar, kommúnistar og kvenrembur. Hringt var heim til þeirra á nóttunni 

með fúkyrðum og hótunum og þær sagðar ganga með steinbörn í maga, vera morðingjar og 

þar fram eftir götunum. Foreldrar sumra þessara baráttukvenna gátu ekki sagt upphátt að 

dætur þeirra væru að berjast með rauðsokkunum fyrir frjálsum fóstureyðingum.  

 Eitt af því sem hefur setið sem fastast í mér af frásögnunum í myndinni er baráttan 

um kvennafrídaginn. Ég hef reynt að skilja hversvegna konur gátu ekki sæst á að fara í 

kvennaverkfall, og skilja hvernig kerfislæg bæling kvenna í samfélaginu hefur haldið og 

heldur enn konum frá því að takast á við stórvirki svo sem það að kalla verkfall verkfall en 

ekki frí. Sumarið 1975 var haldin stór kvennaráðstefna á Hótel Loftleiðum. Í lok 

ráðstefnunnar var borin upp tillaga að kvennaverkfalli þá um haustið. Það sauð uppúr í 

salnum og einhverjar konur ætluðu að ganga út. Þá biður Valborg Bentsdóttir frá 

Kvenréttindafélaginu um orðið og spyr hvort það sé orðið verkfall sem þær séu hræddar 

við og spyr hvort hægt sé að kalla þetta frí í staðinn. Þá fór tillagan í gegn og var 

samþykkt. Elísabet Gunnarsdóttir skýrði þennan ótta við verkfallið þannig: „Með því að 

setja verkfall, þá ertu bara að vera kommi, þá er þetta bara uppreisn og það gerðu penar 

konur ekki.“  7

 Sama heimild, 27 min 42 sek. 7
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Mynd 2. Kvennaverkfall 1975. Stilla úr Konur á rauðum sokkum. 



 Þó margt hafi áunnist með baráttu Rauðsokkanna á áttunda áratugnum og þeirra 

hreyfinga sem á eftir komu er enn langt í land. Enn er verið að berjast af fullum krafti fyrir 

þeim málefnum sem voru helstu baráttumál Rauðsokkanna. Á málefnunum er enginn 

eðlismunur heldur stigsmunur. Má þar nefna baráttuna fyrir meðgöngurofi og 

sjálfsákvörðunarrétti konunnar yfir eigin líkama, launaþrælkun láglaunakvenna, launamun 

kynjanna, misskiptingu ólaunaðra starfa inni á heimilum og loks kvennaverkfallið sem enn 

lifir og var haldið í sjötta sinn árið 2018. Þó má ekki gleyma að minnast á dagvistunarmál 

barna, eitt stærsta skrefið sem tekið hefur verið til þess að stuðla að jafnrétti á 

vinnumarkaði. Segja má að það skref hafi verið stigið til fulls og að um það ríki sátt í 

samfélaginu að halda áfram að bæta dagvistunarmál barna. En það má ekki sofna á 

verðinum og eins og Guðrún Ögmundsdóttir segir í lokaorðum myndarinnar Konur á 

rauðum sokkum: 

„Allt er þetta vísun inn í framtíðina sem að Rauðsokkahreyfingin gerði, við stöndum enn á þeim grunni 
og ég vil meina að við stöndum enn í þakkarskuld fyrir slíka hreyfingu, sem að þorði að lyfta öllum 
þessum tabúum. Konur þorðu að vera í framvarðarsveit og verða fyrir öllum þessum árásum, þorðu að 
taka upp mál sem að voru óvinsæl, þorðu að taka upp mál sem að voru bönnuð bara hreinlega. Femínistar 
hafa alltaf átt í vök að verjast og ég vorkenni engum femínista að þurfa að standa fyrir því.“  8

Spurningin um tilurð mikilla kvenlistamanna 

Á svipuðum tíma og Rauðsokkahreyfingin varð til á Íslandi leitaðist Linda Nochlin, 

femínískur listfræðingur frá Bandaríkjunum, við að svara spurningunni „Hvers vegna hafa 

ekki verið til neinir miklir kvenkyns listamenn?“ í samnefndri ritgerð sem birtist fyrst í 

janúarhefti tímaritsins ArtNews 1971.  Í ritgerðinni greinir hún hvað það er sem haldið 9

hefur konum frá því að verða miklir listamenn. Hún bendir á að sjónarhorn hvítra 

vestrænna karla sem ómeðvitað hefur verið metið sem hið eina sjónarhorn, hið rétta 

sjónarhorn, dugi ekki til heldur þurfi að beita femínískri gagnrýni og hafna sjónarhorni 

karlsins sem viðteknu viðmiði eins og John Stuart Mill hafði þegar bent á í ritinu Kúgun 

kvenna sem fyrst kom út árið 1869: „Satt er að ‘óeðlilegt’ merki almennt aðeins 

 Sama, 57 min 14 sek. 8

 Linda Nochlin, Hvers vegna hafa ekki verið til neinir miklir kvenkyns listamenn? Þýð. Margrét Elísabet 9

Ólafsdóttir og Guðrún Erla Geirsdóttir, (Óútgefin þýðing)
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‘óvanalegt’, og að hvað sem er vanalegt virðist eðlilegt. Kúgun kvenna er almenn venja, 

svo sérhvert frávik frá henni þykir mjög eðlilega óeðlilegt!“  10

 Yfirlýst markmið Nochlin er að sanna að þetta sjónarmið er ekki aðeins ámælisvert 

á siðferðislegum og siðfræðilegum grunni vegna þess að það sé elítískt, heldur einnig 

vegna þess að það er vitsmunalega ófullnægjandi. „Þeir sem njóta forréttinda halda 

óhjákvæmilega í þau, og halda fast, sama hversu smávægilegan ávinning þau fela í sér, þar 

til þeir eru þvingaðir til að beygja sig undir eitthvert æðra vald.“  Nochlin hafnar þeirri 11

aðferðafræði að tína til einstakar konur í gegnum tíðina og lyfta þeim upp á sama stall og 

hinum miklu karlkyns listamönnum í listasögunni. Í staðinn tætir hún í sundur, rannsakar 

og dregur í efa samfélagslega og kerfislæga strúktúrana sem skapa grundvöll fyrir tilurð 

listaverka, listaheimsins og lista-

sögunnar. Hún segir femínista hafa 

tilhneigingu til að bíta á agnið, og reyna 

að svara þessari gildishlöðnu spurningu 

sem gerir ráð fyrir að engir miklir 

kvenkyns listamenn séu til. Það geri 

ekkert til þess að efast um fyrirfram-

gefnar forsendur ályktananna og 

hugmyndanna sem búa að baki 

spurningunni heldur geri þvert á móti 

sitt til að renna frekari stoðum undir 

þessar neikvæðu forsendur.  Rök-12

stuðning Nochlin fyrir þeirri stað-

hæfingu að ekki séu til neinir miklir 

kvenkyns listamenn, er að finna þar 

sem hún bendir á að ekki séu til neinar 

konur sem standi jafnfætis karlkyns 

 So true is it that ‘unnatural’ generally means only ‘uncustomary’, and that whatever is usual appears 10

natural. The subjection of women to men is a universal custom, so any departure from it quite naturally 
appears unnatural!. John Stuart Mill, The Subjection of Women, (London: Longmans, Green,Reader, and 
Dyer, 1869) https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1869.pdf. Bls. 8.

 Linda Nochlin, Hvers vegna hafa ekki verið til neinir miklir kvenkyns listamenn? Bls. 7 í handriti.11

 Sama heimild.12
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listamönnum á borð við Michelangelo eða Rembrandt, ekki frekar en til séu bandarískir 

jafningjar þeirra meðal svartra. Eins og hún segir: „Ef til væru margir ,,huldir“ 

kvenlistamenn, eða ef önnur viðmið ættu að gilda um list kvenna en karla, – það gengur 

ekki að fara fram á hvort tveggja – hverju eru femínistar þá að berjast fyrir? Ef konur hafa í 

reynd öðlast sömu stöðu og karlar í listum þá ætti að vera allt í lagi að viðhalda óbreyttu 

ástandi.“  13

 Útilokaðar frá listum, og reyndar flestum tækifærum til mennta, hafa hæfileikaríkar 

konur ekki fengið listir sínar eða mikilfengleika sinn skrásettan. Þessi útilokun frá 

menntastofnunum og feðraveldisleg skilgreining á snilligáfu og mikilfengleika útskýrir 

hversvegna engin kona stendur jafnfætis Rembrandt eða Michelangelo. Leikurinn er ójafn 

og kerfislæg gildin sem þær eru dæmdar eftir önnur. Hún leggur áherslu á stofnanaleg, það 

er að segja opinber frekar en einstaklingsbundin eða persónuleg frumskilyrði fyrir skorti á 

árangri kvenna í listum. Hún segist hafa komist að því með því að skoða í smáatriðum 

einstök tilvik um synjanir eða óhagstæðar aðstæður, svo sem ekkert aðgengi kvenkyns 

listnema að nöktum fyrirsætum, sem hafi þýtt að konum hafi í raun verið gert stofnanalega 

ómögulegt að ná framúrskarandi listrænum árangri á sama hátt og karlar, sama hversu 

hæfileikaríkar þær væru.  14

Á meðan mikill árangur er sjaldgæfur og í besta falli torsóttur þá er hann enn sjaldgæfari og torsóttari ef 
þú þarft, á meðan þú vinnur, að glíma við innri djöfla sjálfsefasemda og sektarkenndar og utanaðkomandi 
skrímsli hæðni og yfirlætisfullrar hvatningar, sem ekki hafa neina sérstaka tengingu við gæði listaverksins 
sem slíks.  15

Samfélagsbyltingar nútímans 
Þrátt fyrir ýmsar úrbætur og breytingar konum í hag ríkir enn samfélagslegur samhljómur 

með ritgerð Nochlin, sem skrifuð var 47 árum áður en þessi ritgerð er skrifuð, og stöðu 

femínisma í dag. Inngangsorð ritgerðarinnar mætti nota til að lýsa því hvernig þögnin um 

kynferðisofbeldi var rofin árið 2015 eða með því að benda á endurskilgreininguna á 

druslustimplinum árið 2011 eða #metoo sem hófst á heimsvísu árið 2017. Þessi baráttumál 

hafa verið einkennandi fyrir grósku femínisks starfs og aktívisma á allra síðustu árum. 

Baráttan hefur fyrst og fremst snúið að kynfrelsi konunnar og höfnun á viðteknum gildum 

 Sama, bls. 5 í handriti.13

 Sama.14

 Sama, bls. 27 í handriti.15
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þess að karlar hafi frelsi til að haga sér á þann kynferðislega hátt sem þeir kjósa á meðan 

að konur eru settar niður fyrir samskonar hegðun.  

 Nochlin lýsir femínískri uppsveiflu og áhrifum hennar á áttunda áratug síðustu 

aldar með eftirfarandi orðum: „Sú gróska sem hefur einkennt starf femínista hér á landi að 

undanförnu hefur vissulega verið frelsandi, en áhrifamáttur þess hefur þó einkum verið 

tilfinningalegs eðlis – persónulegur, sálrænn og einstaklingsbundinn. Femínistar, líkt og 

aðrar róttækar hreyfingar þeim tengdar, einblína á nútíðina og tafarlausar þarfir hennar 

fremur en sögulega greiningu á fræðilegum grundvallarspurningum sem vakna sjálfkrafa 

við atlögu þeirra að óbreyttu ástandi. Líkt og allar byltingar þarf sú femíniska á endanum 

að takast á við fræðilegar og hugmyndafræðilegar undirstöður ólíkra fræða eða fræðigreina 

– sagnfræði, heimspeki, félagsfræði, sálfræði o.s.frv. – á sama hátt og hún efast um 

hugmyndafræði núverandi stofnana samfélagsins.“   16

 Þessar samfélagsbyltingar eða 

samfélagsmiðlabyltingar einblína á 

þarfir kvenna í nútímanum á meðan 

fræðikvennaarmur femíníska sam-

félagsins vinnur hörðum höndum að því 

að setja hlutina í sögulegt og fræðilegt 

heildarsamhengi. Druslugangan, 

Beauty Tips-byltingin og hinar ýmsu 

myllumerkis byltingar samfélags-

miðlanna, svo sem #freethenipple, 

#höfumhátt og #meetoo, eru aðgerðir 

þar sem hinu eðlilega - sökum þess að 

það e r v ið t ek ið - e r s to rkað , 

goðsagnakenndum undirstöðum svokallaðra staðreynda um konur, kvenlíkamann og áhuga 

kvenna af erfðafræðilega innprentuðu eðli er þrýst af afli fram í dagsljósið. 

Samfélagslegum hugmyndum um „eðlileika“ kvennakúgunnar er ögrað. „Staða konunnar 

sem viðurkennds utangarðsmanns, einfarans, „hún“ í stað hins, að því er virðist hlutlausa 

 Sama, bls. 1 í handriti.16
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„maður“-“  er hafnað. Konur þurfa ekki lengur að vera „menn“ til þess að vera marktækar, 17

það er nóg að vera kona. Það var ekki fyrr en á árinu 2018 að konum tókst að veikja 

nógsamlega stöðu hins hvíta karlmanns sem hins viðurkennda eðlilega norms, að 

kvennasamstaða myndaðist um það að kalla kvennafrídaginn sínu rétta nafni, 

kvennaverkfall. Konur þurfa ekki lengur að vera penar til þess að vera marktækar, eða vera 

hræddar um það að fá ekki að vera með séu þær ekki nógu miklir „menn“. Á vefsíðunni 

kvennafri.is undir fyrirsögninni Kvennafrí 2018 – KVENNAVERKFALL segir: 

Konur eru hvattar til að leggja niður vinnu kl. 14:55 miðvikudaginn 24. október og fylkja liði á 
samstöðufund á Arnarhóli, kl. 15:30 undir kjörorðinu: Breytum ekki konum, breytum samfélaginu!  18

 Goðsögninni um „kvennavandamálið” er hafnað. Það er ekki lengur talið eðlilegt 

að litið sé á konur sem frávik frá norminu maður, vandamálið er stofnanalegt og býr í 

samfélagsgerðinni sem við búum við. Þetta tók 43 ár í gegnum allskyns hreyfingar 

femínisma, sigra og bakslög. Eða eins og Dagný Kristjánsdóttir orðar það í lokaorðum 

sínum í myndinni Konur á rauðum sokkum: „Smámsaman breytist hugarfar manna, það 

gerist bara ekki í hvelli, það gerist hægt. Það er bara dropinn sem holar steininn.“  19

 Sama, bls. 1 í handriti.17

 „Kvennafrí 2018-KVENNAVERKFALL“ Sótt 8. janúar 2019 http://kvennafri.is/kvennafri-2018-is/.18

 Halla Kristín Einarsdóttir, Konur á rauðum sokkum, 57 min 46 sek.19
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Áhrifavaldar 

Barbara Kruger og menningarleg gagnrýni 
Barbara Kruger er þekktust fyrir 

silkiprentmyndir sínar þar sem hún 

setur fram beinskeyttan og gagnorðan 

myndatexta yfir fundnar ljósmyndir. 

Myndir hennar frá áttunda áratug 

síðustu aldar eru snjallar og hnyttnar 

ádeilur, sérstaklega eins og I shop 

therefore I am (1987), sem kald-

hæðnislega verður að möntru verslana-

miðstöðva kynslóðanna. Kruger ein-

blínir á samfélagslega, menningarlega 

og pólitíska gagnrýni í verkum sínum. 

Einkennandi hnyttnin í stuttum, 

beinskeyttum og hnitmiðuðum texta mynda hennar kallar á samtal við áhorfandann, hvetur 

til spurninga um samtímaaðstæður og endurhugsun á fyrstu hugrenningatengslum 

áhrofandans við myndirnar. Kruger snýr uppá frasa og ákveðið málfar sem fólki er tamt 

með orðum eða myndum í þeirri von að það breikki merkingu þeirra og auðgi hana. Hún 

segist vera áhugasöm um margræðar merkingar er skapast í huga áhorfanda.  20

 Verk Krueger, Your body is a battleground (1989), var búið til fyrir The March for 

Women’s Lives. Gangan var farin í Washington DC það ár í þeim tilgangi að berjast fyrir 

réttindum kvenna til meðgöngurofs. Kruger notaði afgerandi svarta, hvíta og rauða pallettu 

og áberandi leturgerð til að leggja áherslu á boðskapinn í verkinu. Í bakgrunni verksins er 

andlit konunnar sem er skipt til helminga eftir lóðréttum ás. Önnur hlið andlitsins er pósitív 

og hin negatív og er skiptingunni ætlað að lýsa innri átökum kvenna í afstöðunni til 

meðgöngurofs. Kruger áréttar þessa tilfinningu með því að láta konuna stara beint framan í 

áhorfandann og ávarpa hann með augnatillitinu og orðunum sem eru prentuð yfir andlit 

hennar, Your body is a battleground eða Líkami þinn er vígvöllur. Skilaboðin eru ótvíræð 

 National Gallery of Art „Barbara Kruger: in her own words.“, (2016), myndband, 6:14, birt: 30. september 20

2016, https://www.youtube.com/watch?v=8xi9qQb2SHU. 
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samstaða með baráttunni og líkamleg 

tilvist kvenáhorfanda tengd við 

ástandið sem kallar á mótmælin. 

Kruger styðst við sínar eigin skýringar 

á karllægum valdakerfum, gildum 

þeirra og viðmiðum. Hún notfærir sér 

annarsvegar fundnar og endurunnar 

myndir til að hafna áherslunni sem 

listaverkamarkaðurinn leggur á frum-

myndina, hið einstaka handbragð 

listamannsins sem snillings. Þetta 

kallast á við greiningu Nochlin þar sem 

hún heldur því fram að konum „hafi í 

raun verið gert stofnanalega ómögulegt að ná framúrskarandi listrænum árangri eða 

velgengni á sama grunni og karlmenn sama hver styrkur hinna svokölluðu hæfileika þeirra 

eða snilligáfu hefur verið.“  Hinsvegar setur hún spurningamerki við mismunandi 21

verðmætamat sem listaverkamarkaðurinn magnar upp með hugmyndum um listamanninn 

og frumleika hans í samhengi við verðmæti listaverksins sem tjáningu menningar.  Verk 22

Kruger hafa haft þau áhrif á mig að ég hef þorað að setja fram beinskeytta gagnrýni á 

valdastrúktúra samfélagsins, og það er hispurslaus framsetning hugmynda hennar um 

veruleikann sem höfðar til mín. 

 
Pippilotti Rist og afbygging kvenlíkamans 
Pippilotti Rist hefur á síðastliðnum þrjátíu árum öðlast alþjóðlega viðurkenningu á sviði 

vídeólistar. List hennar er oftast lýst sem súrrealískri og persónulegri, abstraktlist sem 

einblínir á kvenlíkamann.  Hún nýtir sér möguleika vídeótækninnar til þess að afbaka 23

myndskeið og ímyndir með því að hraða, hægja og bjaga myndefnið. Verk hennar leitast 

 Linda Nochlin, Hvers vegna hafa ekki verið til neinir miklir kvenkyns listamenn? bls. 25 í handriti.21

 Margot Lovejoy, "Art, Technology, and Postmodernism: Paradigms, Parallels, and Paradoxes,” Art Journal 22

49, no. 3, (haust 1990): 257-65. doi:10.2307/777117.

 Laura Barnett, „Pipilotti Rist: 'We all come from between our mother's legs’“ The Guardian, 4. september 23

2011, https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/sep/04/pipilotti-rist-exhibition-hayward-gallery.
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við að örva hugann, útrýma fordómum og skapa jákvæða krafta. Spurð hvort hún sé 

femínisti svarar hún að það sé hún svo sannarlega , pólitískt leitist hún við að skapa heim 24

þar sem þörf á slíkum skilgreiningum sé ekki til staðar. Laura Barnett hefur eftir Rist í 

viðtali að: „Ímynd konunnar í list minni stendur ekki aðeins fyrir konu: hún stendur fyrir 

allar manneskjur. Ég vona að ungur maður geti auðgast jafn mikið á list minni og hvaða 

kona sem er.“ . Til þess að leitast við að skilja hvað hún á við má leita í ágætis ummæli 25

sem er að finna í viðtali sem hún tók við Carolee Sheemann. Þar kemur Rist aftur inn á 

sama málefni og leggur enn frekari áherslu á þetta viðhorf sitt. Hún útskýrir hvernig hún 

leitast við að gera líkamann að normi, burtséð frá því kyni sem áhorfandinn ætlar 

líkamanum: „Það mun eflaust taka nokkrar kynslóðir enn áður en kvenlíkaminn verður 

almennt viðtekinn sem staðgengill fyrir mannslíkamann.“  Þetta viðhorf Rist rímar 26

ágætlega við það sem Laura Mulvey segir í grein sinni Sjónræn nautn og 

frásagnarkvikmyndin, sem fjallað verður betur um hér á eftir, um að það þurfi að afbyggja 

táknkerfi feðraveldisins til þess að geta breytt lestri okkar á kvenlíkamanum og allri 

 Jane Harris, "Psychedelic, Baby: An Interview with Pipilotti Rist,” Art Journal 59, no. 4, (vetur 2000): 24

69-79. doi:10.2307/778122

 „For me, the image of a woman in my art does not stand just for women: she stands for all humans. I hope 25

a young guy can take just as much from my art as any woman.” 
Laura Barnett, „Pipilotti Rist: 'We all come from between our mother's legs’“.

 It will probably take several more generations before the female body can be considered a stand-in for the 26

human body. Pippilotti Rist, „Carolee Scheemann’s art is not made for your comfort“ Interview Magazine, 
16. október 2017, https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-
comfort.
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kvenímyndinni.  Einhversstaðar þarf að byrja þessa afbyggingu með því að hafna henni 27

og það virðist Rist gera í verkum sínum. 

 Rist notar eigin líkama í verk sín. Dæmi um slíkt er verkið Open my glade (2000) 

sem var sýnt á risaskjám á Times Square í New York. Verkið samanstendur af níu einnar 

mínútu löngum kvikmyndum þar sem bjöguð andlitsmynd hennar virðist klessast upp að 

skjánum um leið og hún hvíslar ljóðrænar, pólitískar og heimspekilegar fullyrðingar. Árið 

1997 hlaut Rist Premio 2000 verðlaunin 

á Feneyjatvíæringnum fyrir vídeóverkið 

Ever is Over All (1997). Draumkennt 

myndskeiðið skapar tvíræðar tilfinn-

ingar, myndinni er varpað á tvo veggi 

sem mætast í horni þannig að myndin 

flæðir á milli. Á öðrum veggnum sjáum 

við unga konu í bláum kjól og rauðum 

skóm, sem minnir á Dóróteu úr 

Galdrakarlinum í Oz, brjóta rúður í 

kyrrstæðum bílum með löngum 

blómastilk. Vanalega myndi þessi sýn vekja óþægindi en værðarleg tónlistin og gáskafullt 

látbragð konunnar vekja upp friðsælar tilfinningar. Fagnandi fas lögreglukonunnar sem 

vinkar og kinkar kolli með brosandi samþykki fyrir hegðuninni. Á hinum veggnum er 

mynd af blómahafi samskonar blóma og konan heldur á. Verk Rist hafa gefið mér 

innblástur og þor til að notast við eigin líkama í myndlistinni og setja fram róttækar 

femínískar hugmyndir um afbyggingu valdakerfa samfélagsins. 

Laura Mulvey og nautn hins karllæga augnaráðs 
Grein Laura Mulvey Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin e. Visual Pleasure and 

Narrative Cinema frá 1973  fjallar um það hvernig Mulvey beitir sálgreiningarkenningu 28

Freuds sem pólitísku vopni til þess að sýna fram á hvernig undirmeðvitund samfélags 

feðraveldisins mótar lestur okkar á kvikmyndir og kvikmyndagerðina sjálfa. 

 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ Í Áfangar í kvikmyndafræðum, ritstýrt af Guðna 27

Elíassyni, (Reykjavík: Forlagið, 2003), þýðing Heiða Jóhannsdóttir, bls. 330-341.

 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“.28
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Táknfræðilegur hluti greiningar Mulvey gerir okkur kleift að ráða í hvernig kvikmyndir 

framleiða þá merkingu sem þær skapa, meðan sálgreiningarhliðin útvegar hlekkinn á milli 

táknkerfis kvikmyndarinnar og áhorfandans og sýnir hvernig töfrar kvikmyndarinnar verka 

gagnkvæmt á samfélagslega mótaða undirmeðvitund hans. Aðal röksemdafærsla Mulveys 

er að frásagnarkvikmyndir Hollywood noti konur til þess að veita nautnafulla sjónræna 

upplifun fyrir karla. Frásagnarkvikmyndin byggir á því að augnaráð áhorfandans sé 

karllægt. Sálgreining kvikmyndarinnar er formgerð sem virkar í heimi þar sem 

kynferðislegur ójöfnuður ríkir og hefur glápnautnin verið greind í andstæður á ás hins virka 

og óvirka þar sem karlinn er alltaf á virka ásnum að uppfylla nautnir sínar og konan á 

óvirka ásnum, ás þess sem horft er á. Munurinn á milli hinnar óvirku konu og hins virka 

manns er augljós í byggingu frásagnarháttar kvikmynda. Áhorfandinn speglar sig í 

kvikmyndinni og styrkir sjálfsálitið í samsvöruninni við ímynd karlpersónunnar. 

Kvikmyndir, samkvæmt Mulvey, reyna að aflétta spennunni á milli þess að laðast að 

konunni og óttast hana. Þess vegna er ásýnd kvenpersónunnar tákngerð til að hafa sterk 

sjónræn og kynörvandi áhrif svo að jafnframt sé hægt að meta hana í ljósi áhorfanleika 

hennar. 

„Í ríkjandi menningu feðraveldisins stendur konan því sem táknmynd „annars“ gagnvart sjálfi karlsins. 
Hún er bundin á klafa táknlega kerfisins þar sem karlinn getur, í krafti tungumálslegs valds, varpað 
hugarórum sínum og þráhyggjum á þögla ímynd konunnar sem enn er undirseld merkingu sem hún sjálf á 
engan þátt í að skapa.“  29

  Allt samfélagið er byggt upp í valdastrúktúr feðraveldisins og því er hægt 

að nota aðferð Mulveys og beita sálgeiningarkenningu Freuds sem pólitísku vopni til þess 

að skoða og svo afbyggja öll okkar táknkerfi á sviði mannlegs veruleika. Hvort sem það er 

í gegnum kvikmyndir, skáldsögur, tónlist, myndlist eða frásagnir af framkomu við konur á 

mismunandi tímabilum í samfélaginu, frá nútíð og allt aftur til þess hvernig komið var 

fram við þær í Íslendingasögunum. 

 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, bls. 331.29
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Femínísk greining eigin verka 

Staða kvenna eins og hún birtist í fornsögunum 
Í sýningunni Brákarsund (2018) fjalla ég um örlög Þorgerðar-Brákar í Egilssögu, skoða 

hennar samfélagsstöðu og þær misgjörðir sem henni voru gerðar. Sýningin samanstóð af 

málverki, bókverki og steini úr fjörunni við Brákarsund í Borgarnesi. 

 Brák var ambátt Skalla-Gríms föður Egils. Hún var þræll, kona sem numin hafði 

verið á brott frá sínu heimalandi og nauðug látin ala upp soninn Egil, eflaust þvert á 

langanir og þrár hennar sjálfrar. Tilveruréttur hennar virtur að vettugi og líf hennar endað 

af kúgara hennar í hamslausri sturlun. Fargað eins og hverjum öðrum hlut sem tapað hafði 

notagildi sínu. Í sýningartexta sem fylgir sýningunni túlka ég kaflann um Brák úr Eglu og 

ljái textanum nokkur þau orð og dreg fram merkingu sem mér fannst vanta í útgáfuna sem 

ég las í grunnskóla. Þar þykir mér reynt að hvítþvo þá sem gerðu á hlut Brákar, hvort sem 

það að ræna henni og flytja á brott frá heimalandinu eða fremja á henni ódæði sem varð 

henni að lífstjóni. Túlkun mín er svo hljóðandi: 

Það var eitt sinn seint um vetur að fótbolti var spilaður að Borg suður í Sandvík. Þá léku Þórður og Egill á 
móti Skalla-Grími og höfðu þeir yfirhöndina í leiknum. En um kvöldið eftir sólarlag þegar Grímur var 
orðinn fullur og strákarnir þreyttir fór þeim að ganga verr. Varð Grímur þá svo sturlaður að hann greip 
Þórð upp og grýtti honum svo fast í jörðina, að hann lamaðist allur og lést samstundis. Svo ætlaði hann að 
ráðast á Egil.  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 Þorgerður Brák hét þræll Skalla-Gríms. Henni hafði verið gert að ala upp óstýrilátan drenginn frá 
frumbernsku. Hún var sterk kona og svo mikill kvenskörungur að körlum þótti þurfa að draga úr henni 
með því að kalla hana norn.  
 Brák segir: „Nú er það sonur þinn sem þú munt drepa.“  

 Skalla-Grímur lét þá Egil lausan, en þreif til hennar. Hún brást við með því að hlaupa undan honum 
og Skalla-Grímur á eftir. Hlupu þau þá út á Digranes. Stökk Brák þá í sjóinn og reyndi að komast undan á 
sundi til að bjarga lífi sínu en Skalla-Grímur þreif upp stein og grýtti honum í bakið á flýjandi 
kvenþrælnum og hvorugt kom upp úr haffletinum síðan. Þar heitir nú Brákarsund.  30

 Bókverkið Tröð (2018) fjallar í 

fjórum köflum um þennan sama atburð. 

Bókin inniheldur þau orð sem mér 

fannst vanta í söguna eða vil nota til að 

skýra betur raunverulega merkingu 

þessa atburðar. Fyrsti kaflinn byrjar á 

orðinu Ambátt og snúa öll orðin í þeim 

kafla að samfelagsstöðu Brákar. Orðin 

sem á eftir koma eru kvenþræll, man, 

þý, ánauðug, óheimil, þján, áþján, 

ófrelsi og kúgun. Næst er kafli um 

morðið á henni og orðin í honum eru 

drepa, aflífa, afmá, bana, deyða, farga, 

fyrirfara, granda, lífláta og myrða. Því 

næst er kafli um Skalla-Grím og orð 

sem lýsa hans persónu: Óbermi, 

afturkreista, aumingi, forsmán, skepna, 

níðingur, varmenni, þrælmenni, fantur 

og ódámur. Loks er kafli um hans gjörðir en þar er að finna orðin sturlun, brjálsemi, 

vitfirring, hviklyndi, æði, berserksgangur, hamsleysi, heift, ofsi og tryllingur. Bókin er 

prentuð með silkiprenti og letterpress. Kjölurinn er bundinn inn með lími og grisju og 

skilinn eftir ófrágenginn og berskjaldaður eins og bakið á Brák þar sem steinninn hæfði 

hana og grandaði. Gerð bókverksins spratt upp af þörf fyrir að segja tæpitungulaust frá 

þessum atburði á hátt sem málverkið getur ekki gert hjálparlaust. Málverkið sem er 

titilverk sýningarinnar Brákarsund (2018), er fagurfræðileg túlkun á umhverfinu og 

staðháttum, landslagslýsing. Hafflöturinn er málaður láréttur eins og hann birtist í 

 Egla, túlkun Óskar Gunnlaugsdóttur, (sýningarskrá Brákarsund, 2018).30
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raunveruleikanum. Hörinn er skorinn í 

renninga og þeir mótaðir í þrívítt form 

með því að beygja þá, buga og beygla, 

kremja, kreista og knúsa. Upphafið á 

stall laust úr rammanum og blindramma 

hins klassíska málverks, er málverkið 

lagt frjálst á lágan stöpul svo áhorf-

andinn geti horft yfir það eins og 

sundið úr fjörunni. Sök (2018), 

steinninn úr fjörunni við Brákarsund 

situr svo sakbitinn í rýminu þó sökin 

geti aldrei verið steinsins heldur er hún 

mannsins sem framdi ódæðið. 

 Nochlin kemst að þeirri niður-

stöðu í ritgerðinni „Hvers vegna hafa 

ekki verið til neinir miklir kvenkyns 

l i s t a m e n n ? “ að þ að s é u e k k i 

einstaklingsbundinar eða persónulegar 

ástæður fyrir árangri eða skorti á árangri kvenna í listum, heldur stofnanaleg mismunun 

sem verið hefur samofin samfélagsmyndinni öldum saman. Eins tel ég að Brák hafi sætt 

kerfislægri kúgun, sem var samþykkt og þótti eðlileg í þeirri samfélagsgerð sem ríkti á 

tímum landnámsins. Þrældómur Brákar var ekki einstaklingsbundið kvenna-„vandamál“ 

hennar heldur viðtekin venja og hið eðlilega þess tíma að halda þræla hvers kyns sem þeir 

voru. Þetta er samskonar stofnanaleg kúgun og Nochlin bendir á þó stofnanir samfélagsins 

hafi verið aðrar á þeim tíma. Þessa greiningu má heimfæra upp á flest ef ekki öll form þess 

að konum hefur verið haldið niðri og þær kúgaðar í gegnum söguna.   31

 Í greininni „-Konur sem haga sér vel komast ekki á spjöld sögunnar‘ -eða hvað?“ 

rýnir Erla Hulda Halldórsdóttir í bók Laurel Thatcher Ulrich, Well Behaved Women Seldom 

 Linda Nochlin, Hvers vegna hafa ekki verið til neinir miklir kvenkyns listamenn?31
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Make History frá árinu 2007.  Í bókinni lýsir Ulrich því hvernig setningin, konur sem 32

haga sér ekki vel komast sjaldnast á spjöld sögunnar, sem hún skrifaði árið 1976 fór á flug 

um miðjan níunda áratuginn í nýju samhengi. Kvennahópar tóku orðatiltækið upp og gerðu 

að slagorði til að réttlæta ýmiskonar óþekkt og usla. Orðasambandið birtist í bókum og 

greinum og á allskyns söluvarningi og var notað í ljóðum og lagatextum. Konur fundu 

styrk í þessum orðum til að gera uppreisn gegn hinu karllæga normi og þeim klöfum sem 

samfélagsgerð feðraveldisins setur á konur og alla þá sem ekki falla undir þrönga 

skilgreininguna hver hinn normal maður sé. Ulrich segist ekki alltaf hafa verið sátt við 

samhengið sem þessi orð hennar hafi verið sett í en við það geti hún ekki ráðið. Þau eigi 

sér sína eigin tilveru. Ein af þeim bókum sem Ulrich notar til þess að skoða hvernig konur 

hafi búið til sagnfræði er Sérherbergi (1983) eftir Virginiu Wolf. Þar tekur Wolf á stöðu 

kvenna í heimi bókmennta og sagnfræði. Þegar Mary Beaton aðalpersóna bókar Wolf leitar 

sannleikans í sagnfræðiritum á British Museum finnur hún lítið um sögu kvenna. Hún fann 

þær fylla ljóðabækur spjaldanna á milli sem viðfangsefni höfunda en í sögunni voru þær 

varla til. En Wolf bendir þó á að þær hafi verið þarna í bakgrunninum, „[þ]ví að maður 

kemur oft auga á þær í frásögnum af lífi stórmennanna, þar sem þær skjótast í 

bakgrunninum og leyna, finnst mér stundum, bendingu, hlátri eða jafnvel tári“  33

 Að sama skapi má skoða táknkerfi frásagnarkvikmyndarinnar í gegnum 

sálgreiningargleraugu Freuds sem Mulvey beitir til þess að skoða sögu Brákar. Konur eru 

tákn fyrir geldingarótta karlsins. Þær eru aðeins farvegur fyrir hugaróra og merkingu karla 

en skapa ekki merkingu.  Drápið á Brák er aðeins sögupunktur, atvik til þess að knýja 34

áfram sögu Egils, skapa farveg fyrir uppreisn hans gegn föður sínum og reka hann utan í 

víking. 

Goðsögnin um „kvennavandamálið“ 
KÞBAVD (2017) (Konur Þurfa Bara Að Vera Duglegri) er röð olíumálverka á ólitað hör þar 

sem einnig er notast við silkiprent tækni við vinnslu myndanna. Í verkinu gagnrýni ég þá 

 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Konur sem haga sér vel komast ekki á spjöld sögunnar“ -eða hvað?. (Hugrás 32

vefrit hugvísindasviðs Háskóla Íslands, 31. maí, 2017) http://hugras.is/2017/05/konur-sem-haga-ser-vel-
komast-ekki-a-spjold-sogunnar-eda-hvad/. 

 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Konur sem haga sér vel komast ekki á spjöld sögunnar“ -eða hvað?.33

 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“.34
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orðræðu í samfélaginu og þær mýtur sem reglulega koma upp um að konur þurfi bara að 

vera duglegri við einhverja hluti sem konur skortir engan dug í. Hlutir sem sagðir eru án 

nokkurrar raunverulegrar þekkingar á veruleika þeirra kvenna sem orðunum er beint til. 

• Að hafa pung er vísun í framakonu í 

viðskiptalífinu  sem setur konum 35

tóninn um að þær þurfi að sækjast 

meira eftir launahækkunum en þær 

gera, þegar raunin er að þær sækjast 

eftir launahækkunum til jafns við 

karla en fá bara oftar nei.  36

• Að verða ekki óléttar fjallar um það 

að jafn margir karlar bera ábyrgð á 

þungunum og konur og sjaldnast er 

horft til þeirra þegar málefnið 

meðgöngurof og gildisdómar á þær 

konur sem slíkt kjósa eru felldir.  

• Að halda í sér er um þann miskilning 

einhverra karla að tíðablæðingar sé eitthvað sem líffræðilega virkar eins og þvaglát. 

• Að hafa stærri heila er beint til þeirra sem telja stærðarmun á kynjunum til marks um 

líffræðilega undirskipun konunnar í mannkyninu.  

 En þurfa konur bara að vera duglegri? Í grein Erlu Huldu sem vísað er í hér að ofan 

bendir Ulrich til dæmis á Rosu Parks, konuna sem neitaði að standa upp fyrir hvítum 

karlmanni í strætó. Hún var ekki fyrst til að neita að gefa gefa eftir sæti sitt en Rosa hentaði 

sem andlit baráttunnar fyrir jafnrétti svartra því hún var þæg.  

“Hún átti sér ekki pólitíska sögu, var ekki þekkt fyrir sérstakan uppreisnaranda. Hinar stúlkurnar voru 
aftur á móti ýmist óþekkar eða áttu vafasama ættingja. Ein átti til dæmis pabba sem var fylliraftur, önnur, 

 Ólöf Skaftadóttir, „Konur þurfa að vera harðari“, Vísir (25. febrúar 2017) http://www.visir.is/g/35

2017170229194.

 Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Launamyndun og kynbundinnn launamunur. Þættir sem hafa áhrif á laun og 36

starfsframa, (Reykjavík: Skrifstofa jafnréttismála og Félagsvísindastofnun, 1995).
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eldklár, átti óskilgetið barn (einstæð móðir á nútímalegra máli). Hvað er Rosa Parks þá? Þæg eða óþekk? 
Slagorðið um að þægar konur komist ekki á spjöld sögunnar á sér nefnilega ýmsar hliðar og 
sagnfræðingar vita að söguna og atburði hennar, og gerðir fólks, er hægt að túlka á ýmsa vegu.”  37

 Hinar konurnar sem ekki gáfu eftir sæti sitt hefðu kannski bara átt að vera duglegri 

að vera þægar - eða hvað? Goðsögnin um „kvennavandamálið“ er ansi víðtæk og virðist 

teygja sig inn á öll svið kvenlegrar tilvistar. Konur þurfa bara að vera duglegri, að vera 

þægar, að vera penar, klæða sig meira, mála sig minna, vera framsæknari og jafnvel að 

vera ekki á almannafæri svo þeim sé ekki nauðgað. Konur þurfa bara að vera duglegri að 

vera menn. Konur þurfa að vera fullkomnar í alla staði til þess að vera marktækar sem 

fyrirmyndir fyrir baráttumál kvenna, séu þær það ekki virðist sem svo að þær séu með 

skotmark á bakinu fyrir karla og konur að hæða þær og gera lítið úr baráttumálum þeirra. 

Móðurhlutverkið 

Á sýningu annars árs nema við Myndlistadeild LHÍ haustið 2017 sýndi ég tvennskonar 

verk. Í fyrra verkinu, vídeóverkinu Útmá (2017), sést kona í svörtum nærfatnaði og þrjú 

hvítklædd börn. Umhverfið er mónótónískt, hvítir veggir og ljósgrátt gólf. Börnin þrjú 

þekja konuna með hvítum lit þar til hún er nokkurnvegin alhvít um líkama og höfuð. 

Seinna verkið samanstóð af fjórum málverkum. Hörinn strekktur flatur, grunnaður með 

glæru gessói og síðan silkiprentað á hörinn með hvítum klassískum olíulit. Öll málverkin 

sýndu sama mótívið, fjall af ósamanbrotnum þvotti. Verkin voru fest flöt, án blindramma í 

grunnum, fíngerðum eikarflotramma.  

 Vídeóverkið Útmá (2017) er 

einhverskonar greinargerð um það 

hvernig móðurhlutverkið heltekur 

persónuna, hvernig mörk þurrkast út 

smátt og smátt. Dag eftir dag tapar 

móðirin lítilli baráttu við börnin um 

persónuleg mörk og hið óhugsanlega 

verður venjulegt. Hvernig líkamsvessar 

barnanna á persónulegum stöðum móðurinnar verða að einhverju dýrmætu og elskuðu. 

Hvernig baráttan tapast án viðnáms og í sátt við þær málamiðlanir sem móðirin þarf að 

gera. Blíð snerting barnanna þegar þau bera litinn á konuna er nautnafull og jaðrar við það 

 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Konur sem haga sér vel komast ekki á spjöld sögunnar“ -eða hvað?.37
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að vera erótísk í sekúndubrot. Erótíkin er aftengd jafn harðan með sakleysi barnanna og 

hvíta litnum. Samlífi þessara vera og hvernig börnin sem koma frá líkamanum gerir þessa 

snertingu leyfilega og náttúrulega. Þá vekur mótstöðuleysi konunnar upp 

hugrenningartengsl við það viðtekna viðhorf í samfélaginu að það sé ekki leyfilegt að sjá 

eftir því að verða móðir og að vilja ekki eiga börnin sem hún hefur fætt. Að mega ekki lýsa 

yfir gremju yfir þeim þáttum móðurhlutverksins sem heltaka persónuna og gefa henni ekki 

pláss til þess að vera hún sjálf. Að eiga ekki lengur líf sitt ein og sjálf. Og hvernig hún 

getur bæði elskað börnin sín og verið sjálfstæð persóna sem notar sinn tíma fyrir sig. Það 

er líka hægt að lesa í mótstöðuleysi konunnar að hún njóti þess. Framkoma barnanna og 

konunnar og hvíti liturinn vekja hugrenningar um móðurmjólkina og hvernig börnin og 

konan verða eitt fremur en að hún sé afmáð af börnunum. Hvíti liturinn vísar í þessa 

útmáningu sem verður á persónunni, hreinleikann og heilagleikann, styttu á stalli eða 

jafnvel trúarlega hluti. Ásýnd móðurinnar sem fjall í samfélaginu, staðföst, klassísk sýn á 

madonnuna eða jafnvel frjósemistákn. Þetta færir verkin inn í heim háklassískra lista. 

Móðirin, madonnan eða frjósemistáknið sem og fatafjallið í málverkunum gæti verið steypt 

í brons eða jafnvel höggvið í marmara. 

 Málverkin fjögur hafa öll sama 

mótívið unnið á sama hátt með sama lit 

og gerð sem líkust í útliti en þeim gefin 

mismunandi merking með því að setja á 

þau mismunandi titla. Mynd af hreinum 

þvotti í hrúgu prentuð í verkin vegna 

þess að það situr oftast á hakanum að 

brjóta saman hreinan þvott og er síðast í 

forgangsröðinni af húsverkunum. 

Titlarnir voru hugsaðir eins og mótvægi 

við heimilisstörfin sem mótívið vísar í. 

Vísanir í það sem ég er sem persóna og það sem ég vil vera. Baráttukona (2017) er það 

hlutverk í mínu lífi sem er mér kærast. Konan sem er aktíf og berst ekki bara fyrir sig 

heldur aðra líka. Ekki málamiðlanir (2017) er um að hverfa ekki sjálf bara inn í hlutverk 

húsmóðurinnar, heldur að vera ég sjálf. Dugnaðarkvendi (2017) er um baráttuna við sjálfa 
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mig og þau veikindi sem ég glími við og hef komið mér upp úr. Loks er verkið Ég líka 

(2017) sem er beintengt inn í þá baráttu sem ég er að há núna í samfélaginu með öðrum 

konum, mótstöðuna gegn kynjakerfinu og hvernig líkamar okkar og persónur eru 

hlutgerðar í öllum kimum samfélagsins. Þessi verk fjalla bæði um stöðu konunnar í 

nútímasamfélagi í víðu samhengi en eru jafnframt sjálfsmyndir. 

Lokaorð 

Mér hefur alltaf fundist nóg að vera kona. Ég tel mig ekki þurfa að reyna að uppfylla 

einhver skilyrði sem skilgreina mig sem eitthvað sem er jafnt og meðal hvítur, vestrænn 

karlmaður. Ég er róttækur femínisti sem í mínum huga merkir manneskja sem vill afbyggja 

valdakerfin og breyta samfélaginu fremur en að aðlaga konur að hinu karllæga normi. Ég 

vil bjóða goðsögnunum um dugleysi kvenna og sérstök „kvennavandamál“ birginn, konur, 

þægar og óþægar, eiga heima á spjöldum sögunnar. Kerfislægri kúgun kvenna í 

samfélagsgerðinni þarf stöðugt að storka og ég tel að myndlist eigi heima sem stór 

mótunarþáttur í síbreytilegri þróun samfélagsins. 
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