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Ágrip 

Lokaritgerð þessi er til BA prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um 

Jóhönnu Kristínu Yngvadóttur og hennar stutta feril sem málari að expressjónískri hefð. 

Fjölskylduaðstæður hennar er skoðaðar lítillega auk þeirrar leiðar sem hún fór að sinni 

sköpun. Hún fór mörgum orðum að því að segja hvernig lífið hennar hafði áhrif á hennar 

málverk. Hún sagði ófáar setningar þess efnis í viðtölum á þeim stutta ferli sem hún átti að 

tilfinningar komu fram á striga hjá henni. Hún var ekki endilega fyrir að trana verkum sínum 

fram og er gott dæmi um það að erfitt er að finna verk eftir hana frá námsárunum til að sjá 

þróun hennar sem listakonu. Myndefnið hennar var konur og þær dró hún til lífs með 

penslinum á striga eftir striga. Á þessum tíma voru konur á uppleið innan listheims 

Bandaríkjanna en fram að því hafði tíðarandinn verið þannig að konur áttu erfitt uppdráttar 

innan listheimsins, sem og annars staðar. En það sem Jóhanna gerði var að fara sína eigin leið, 

á móti straum hugmyndalistar fór hún þessa expressjónísku leið. Sú hefð er skoðuð með 

Jóhönnu til hliðsjónar auk hvað það var sem veitti henni innblástur. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í þeim fyrsta er Jóhanna Kristín og hennar ævi sem 

listakona skoðað. Í þeim næsta eru þeir straumar sem einkenndu þjóðfélagið og listheiminn 

skoðaðir. Í þeim þriðja er kynnt kerfi til að rýna í verk Jóhönnu en kerfið er eftir Erwin 

Panofsky. Með þessari yfirferð er því komið áleiðis hvað er líklegt til að hafa gefið henni inn . 

Hún er í hópi kven-brautryðjenda sem sýna fram á að þær eru engir eftirbátar í sköpun sinni 

og með því gefur hún expressjónistahreyfingunni aukið vægi sem ákveðin listakona sem helst 

kýs að tjá sig með strokum og er óhrædd við að fara þá leið sem hentar hennar sköpun. Óhætt 

er að segja að expressjóníska hefðin hafi búið vel að því að hafa Jóhönnu Kristínu innan sinna 

raða sem var á sinn hátt örugg í sinni sköpun og óhrædd við að fara sínar leiðis. 
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Abstract 

This final thesis in Art Theory from the University of Iceland is about Jóhanna Kristín 

Yngvadóttir and her relatively short career as an expressionist painter. This paper covers her 

life from young age to give some context to the emotional feel of her art; she herself talked 

often about how her art was shaped by her life experiences. She wasn’t the type to seek a lot 

of attention for her work which explains how difficult it is to find work from her years as a 

student in order to observe her growth as an artist. 

The main subject for Jóhanna were women which she repeatedly drew to live on the 

canvass. Jóhanna was on the rise as an artist as the second wave of women’s rights was on 

full blast and women in the art society of the United States were also on the rise, being an 

example of how women in art have been noticed later in history as well as having a difficult 

time being recognised as serious artists. Jóhanna always went her own way about things and 

chose expressionism rather than concept art as so many of her peers did. 

The thesis is in four parts. First part is about Jóhanna´s family circumstances as a young 

girl and later as an adult student and artist. The second part is about the surroundings in 

society as well as in the art world. The third part features the method chosen to examine 

Jóhanna´s work in this paper. The chosen method is designed by Erwin Panofsky. The last 

part concludes what is likely to have inspired Jóhanna in her art. 

Jóhanna K. Yngvadóttir was a pioneer amongst other women, showing they are in no way 

any less of noticeable artist. The expressionist movement profits greatly by her presence as 

she was an assertive and independent artist following a path, she set for herself. 
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file://///Users/freydiskarlsdottir/Documents/Freydís%20BA-drög%20lokayfirferð%20HH-18129%20.docx%23_Toc18950222
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1. Inngangur  

Jóhanna Kristín Yngvadóttir Hraunfjörð er að margra mati ein fremsta listakona sem Ísland 

getur sagt sína en hún fór þvert á þá strauma sem listasamfélagið bar af sér á þeim tíma. Hún 

fór út í nám, átti barn og mann en gaf sig listinni á vald af heilum hug. Það voru ekki margar 

konur sem stigu þau skref á þessum tíma en eftir uppgang kvenna vestanhafs sem vakti von 

um betri tíð fóru hlutir að breytast. Sökum þess að það var uppgangur í kvennalist og feminísk 

listasaga byrjuð að mótast á þessum tíma fóru konur að fá sýningarpláss á virtum listasöfnum 

og er óhætt segja að það hafi vakið von í brjósti og eflaust tvíelft þær sem báru með sér 

þennan draum. Í þessari ritgerð er skoðað frekar hvort nálgun Jóhönnu á listina hafi verið með 

feminískum hætti og hvaða áhrif samtíminn og pólitík hans höfðu á hverju hún bætti við 

expressjónísku hefðina.  

Í ritgerðinni er stiklað á stóru yfir ævi Jóhönnu, bakgrunnur, námsferill og hvað það var 

sem veitti henni innblástur. Á þessum tíma voru sterk feminísk öfl, bæði á Íslandi og 

vestanhafs, sem hafa eflaust haft mikil áhrif á listsköpun Jóhönnu, auk þess að það gæti hafa 

veitt henni öryggi með þá leið sem hún kaus að fara. Það er útskýrt frekar í þeim hluta. Farið 

er yfir þær stefnur og stíla sem eru líklegir til þess að hafa verið hennar fyrirmyndir en þar 

ræðir um expressjónísk áhrif, Die Brücke sem var þýskur hópur með fastmótaða sýn og nýja 

málverkið á Íslandi. Í þessum tilfellum er sýnt fram á það með dæmum um verk í þeim stíl. 

Einnig er lýst þeim ferska andblæ sem nýja málverkið olli en innan þess voru þó engar reglur 

svo segja má að öll verk Jóhönnu sem unnin voru eftir 1980 hafi fallið undir þá skilgreiningu. 

Sú  aðferð sem ákveðið var að styðjast við í greiningu verkanna var þróuð af Erwin 

Panofsky. Henni lýsir hann í grein sinni Iconography and Iconology: An Introduction to the 

study of Renaissance Art. Greinin er ekki laus við gagnrýni en Panofsky leggur ofuráherslu á 

skoðun á verkum frá endurreisnartímum. Það nýtist vel þegar verk eru skoðuð með 

symbólískum hætti að nota tiltekna greiningu og skoða verkin þannig niður í kjölin, allt niður 

í línur, pensilstrokur, liti og öllu því sem tengist grundvallarþekkingu s.s maður, hattur og 

hneigja svo eitthvað sé nefnt. Ofan á þetta gefur það listinni aukið vægi að geta rýnt frekar í 

verkin og túlkað út frá reynsluheimi, það er líklega þar sem aðferðin hefur fengið mesta 

gagnrýni. Verk Jóhönnu eru uppfull af tjáningu og því er symbólísk aðferð sem þessi afar 

viðeigandi að mati höfundar.   

Verkin sem valin voru til umfjöllunar voru valin af sannfæringu eftir spjall við Knút Bruun 

en hann var góður vinur Jóhönnu Kristínar. Verkin heita Ballerína hvílir sig frá árinu 1982, 

og Án titils frá árinu 1986 auk annara sem nefnd eru í öðrum köflum.  
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2.  Jóhanna og andagiftin 

Jóhanna Kristín Yngvadóttir Hraunfjörð sveipaði sig dulúð og tilfinningum í listsköpum 

sinni sem ætti að vera auðvelt fyrir hvern mann að sjá við skoðun á verkum hennar. Hér er 

farið stuttlega yfir ævi hennar og þann tíðaranda sem ríkti á hennar sköpunarárum. Jóhanna 

Kristín var fædd í Reykjavík í október árið 1953 og bjó með fjölskyldu sinni í Fossvoginum í 

Reykjavík við þröng skilyrði en systkinin á heimilinu voru ansi mörg. Jóhanna var um tveggja 

ára þegar hún missti föður sinn af slysförum sem reyndist mikið áfall og sú lífsreynsla hafði 

mikil áhrif á hana þrátt fyrir að hafa verið ung að aldri og er skrifað um að hún hafi flúið 

,,…ung á vit listarinnar“.
1
  

Jóhanna byrjaði barnung að skapa verk þar sem konur voru hennar helsta viðfangsefni á 

toppi ferilsins. Hún hóf nám við Myndlista- og handíðaskólann í Reykjavík og útskrifaðist 

þaðan árið 1976, og aftur fjórum árum síðar, af grafíkdeild.
2
 Jóhanna var ákveðin kona og það 

liggur ljóst fyrir að sköpunarþörfin dreif hana áfram en hún var brátt komin til Hollands í 

framhaldsnám, eða nánar tiltekið árið 1977. Hún byrjaði nám í Haag við De Stichting de Vrije 

Academie voor Beeldende Kunsten en færði sig ári síðar yfir til Amsterdam þar sem hún 

lærði við Rijksakademie Van Beeldende Kunsten. Svo fór að eftir nám og heimkomuna aftur 

til Íslands varð hún aðstöðulaus í tvö ár. Það var lítið málað á þeim tíma eða allt þar til hún 

keypti gamla hús foreldra sinna í Blesugrófinni í Fossvoginum. Í kjölfarið hófst tímabil 

mikillar sköpunar sem varð til þess að hún sýndi sína fyrstu einkasýningu 1983.
 3

 Hún 

ferðaðist þó um þrátt fyrir að vera heilsulítil en hún dvaldi á Sikiley á Ítalíu, Grænlandi og svo 

Svíþjóð. Verk eins og Arnaq (1986) er gott dæmi um hvernig ferðalög hennar gáfu henni 

innblástur því konan í því verki virkar dökk á hörund og með þessi breiðu kinnbein líkt og 

grænlenskar konur eru.
4
 

Flest verk Jóhönnu eru ansi þrúgandi, uppfull af tjáningu og tilfinningum og fyrir þann sem 

skoðar verk hennar og þekkir ekki til er auðvelt að ímynda sér að sá hinn sami lesi í verk 

hennar út frá því. Þó ekki sé nema einungis út frá því sem við eigum að þekkja úr menningu 

okkar að dökkir litir vekja tilfinningar um eitthvað neikvætt og kuldalegt eða í þá áttina, sbr. 

að við klæðumst svörtu við jarðarfarir til að lýsa yfir sorg okkar. Það má virðast einfalt að 

lesa hennar karakter sem frekar myrkan og lokaðan því samkvæmt Guðrúnu, bróðurdóttur 

Jóhönnu, var hún tilfinningarík og gjörn á að gera mikið úr hlutunum, dramatísk og 

                                                 
1
 
Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir : Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir Febrúar - Mars 1992 (Reykjavík: Kjarvalsstaðir 1992), bls. 7.  

2 Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir, bls 7. 

3
 
Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir, bls 8.

 
4
 
Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir, bls 9.
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ástríðufull. Þetta kemur fram í viðtali við Guðrúnu sem tekið var í tilefni af sýningu á verkum 

Jóhönnu í Gerðarsafni í Kópavogi sem haldin var í tilefni að því að væri hún á lífi hefði hún 

orðið sextug árið 2013.
5
  

Í tímariti um konur og kvenfrelsi sem kom út á árunum 1982-2005 og bar heitið Vera er að 

finna viðtal við Jóhönnu. Hún hafði orð á því að hún ræði ekki verkin sín við nokkurn mann 

nema þá einna helst við Ívar Valgarðsson, maka sinn og barnsföður, á þeim árum. Hún gefur 

sjálfri sér heldur ekkert eftir en aðspurð um hversu lengi hún hafi málað þá segir hún það ekki 

vera lengur en tvö ár og hafi skólinn í Hollandi, að mestu, snúist um að læra að lifa frekar en 

að mála. Þau verk sem urðu til á þeim tíma sem námið stóð yfir sé nokkuð sem að hún komi 

ekki til með að sýna, ekki frekar en að hún opinberi einkamál sín í fjölmiðlum.
6
 Málverkið 

var hennar tjáningarform því ekki ræddi hún opinskátt um tilfinningar en Jóhanna vísar sjálf í 

orð Aðalsteins Ingólfssonar við lýsingu á málverkum sínum en hann sagði málverk hennar 

vera einkamál á striga.
7
 Í samtali við Knút Bruun sagði hann hana vera mjög sérstaka og að 

það hafi verið hans upplifun að það kæmi fram í myndunum hennar að hún sæi fólk, hann 

sagði að hún hefði verið næm í andlegum málum en það hefði verið engu líkara en þetta væru 

framliðnir sem þarna birtust. Hann rifjaði upp samtal við hana þegar hann kom í heimsókn í 

Blesugrófina og spurði hvernig hún færi að því að mála svona án fyrirmyndar en þá útskýrði 

hún að þetta væri allt til staðar í hausnum á henni.
8
 Málverkið Nótt sem málað var árið 1985 

sýnir vel þessar expressjónísku fígúrur sem hún átti til að mála. Samkvæmt greiningu 

Panofsky er skoðað í þremur þrepum uppbygging og innihald verksins auk þess sem rýnt er í 

hið táknræna. Þá er gott að byrja að skipta henni niður í hluta. Fyrsti hluti hefst á að skoða 

grunninn en á verkinu má sjá pensilstrokurnar liðast um í dökkum litum með örlitlu ljósi sem 

endurspeglast í appelsínugulu og ljósu að neðanverðum fletinum. Í öðrum hluta má sjá að 

þarna situr ein kona í stól en hann fyllir vel út í myndflötinn, hún fléttar saman hendurnar 

íklædd svörtum galakjól. Andlit konunnar er líkt grímu, breið til augnanna, kinnfiskasogin og 

munnur í beinni línu. Ljósið lýsir upp bringuna en nær ekki til andlitsins. Sjónarhornið er eins 

og horft sé niður á hana. Að lokum, eða í þriðja hluta, má segja um þessa mynd að það 

hvernig hún fléttar saman hendurnar er merki um lokaða líkamstjáningu, það er engu líkara en 

konan sé í aðstæðum sem hún er óvön og óörugg í. Galakjóll og höfðinglegur stóll tekur 

mikið til sín, en hún rétt fyllir út í um helminginn af stólnum sem lýsir því hvað hún virðist 

                                                 
5
 
Gunnþórunn Gunnarsdóttir, „Gerði allt af ástríðu“, Fréttablaðið, 4. september, 2013, bls. 16.

 
6 Svala Sigurleifsdóttir, „Einkamál Jóhönnu“, Vera, 1. september 1984, bls 38.  

7 Svala Sigurleifsdóttir, „Einkamál Jóhönnu,“ 38.
 

8 Vísun í samtal mitt við Knút Bruun.
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lítil í sér. Með dramatískum strokum og litavali er lítilmennska manneskjunnar undirstrikuð. 

Málverkið vekur upp tilfinningar á borð við vorkunn og forvitni. Það gæti vakið upp áhuga 

hjá áhorfanda á að komast inn í þessar aðstæður og vita hvað gengur á. 

 

2.1. Feminísk öfl 

Á 7. og 8. áratugnum urðu miklar breytingar af völdum baráttuafla kvenna á vesturlöndum 

sem fengið höfðu sig fullsaddar af bágri stöðu kvenna í samfélaginu, hvort sem var í heimi 

lista, pólitíkur eða atvinnulífs. Það var þó ekki upphafið að þeirri baráttu en hún hófst í lok 17. 

aldar þegar heimspekingar upplýsingaraldarinnar fóru fram á að allar manneskjur hefðu 

jafnan rétt. D´Alleva tekur sem dæmi í bók sinni Methods and Theories of Art History að 

upphaf þessara róttæku breytinga hafi komið fram í grein Mary Wollstonecraft, A Vindication 

of the Rights of Women, en þar benti hún á að konur væru heilt yfir alveg jafngóðar og karlar 

og ef það væri einhver ástæða til annars en að halda því fram væri það vegna skorts á 

menntun kvenna auk þess sem þær fengu síður tækifæri til að láta ljós sitt skína.
 9
 Jóhanna 

Kristín var uppi á háréttum tíma þar sem hún lét ekkert stoppa sig í sköpun sinni. Sem dæmi 

má nefna að hún var með lítið barn á þeim tíma sem hún stundaði nám sitt í Hollandi,  en það 

hlýtur að hafa talist óvanalegt á þeim tíma. Að sama skapi hefur þessi bylting gert henni fært 

að stjórnast ekki af utanaðkomandi öflum því að hún málaði óhikað eftir eigin sannfæringu og 

fór sínar eigin leiðir í listsköpun sinni.  

Vestanhafs hafði Linda Nochlin skrifað greinina Why Have There Been No Great Women 

Artists? árið 1971 en greinin markaði upphafið að feminískri listasögu.
10

 Hún velti við 

mörgum steinum og komst að tveimur megin svörum við spurningunni sem felst í nafni 

greinarinnar um hvers vegna hafi ekki verið fleiri konur innan hins viðurkennda listheims. 

Eitt af því sem hún benti á var að það var viðurkennt að sjónarhorn hvíta karlmannsins hefði 

alla tíð verið samþykkt sem útgangspunktur listasögunnar í heild, en það er eitt sem ávallt 

skal hafa í huga við lestur á bókum sem tengjast listasögunni. Annað sem hún benti á var það 

að vegna þeirrar misbeitingar sem konur urðu fyrir á fyrri öldum hafi þær hreinlega átt 

erfiðara með að æfa sig í að beita penslinum.
11

 En svo snemma sem á 17. öld voru listamenn 

af karlkyni farnir að æfa sig að mála nakin módel en það þótti vera hápunktur listarinnar á 

þeim tíma að gera mannslíkamanum góð skil á striga. Það var svo ekki fyrr en seint á 19. öld 

                                                 
9
 
Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History (London: Laurence King Publishing Ltd., 2013) , bls. 60.

 
10 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, bls. 60.

 
11 Linda Nochlin, „Why Have There Been No Great Women Artists?“ Women, Art, And Power And Other Essays, 1988, bls. 146.
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sem listamönnum af kvenkyni stóð það til boða. Þarna var tækifærið til að verða færari með 

pensilinn þessum annmörkum háð.
12

 

Fyrra svarið við titilspurningunni sem er varpað fram í grein Nochlin Why Have There 

Been No Great Women Artists, er að það telst góður áfangi að það skuli hafa verið listakonur 

út af fyrir sig því að hindranirnar sem þær hafi þurft að yfirstíga til að ná þeim áfanga hafi 

verið miklar.  

Seinna svarið við spurningunni sem Nochlin varpaði fram var þónokkuð ögrandi. Nochlin 

bendir á að fræðimenn á sviði listasögu hafi beitt aðferð, við leitina að hinu framúrskarandi, 

sem hafi hreinlega ekki gert ráð fyrir kvenkyns listamönnum. Það sé eitthvað sem samfélagið 

taki þátt í að skilgreina en eins og hún tekur til orða, og er betur látið standa á ensku er að 

listin er ekki „a free, autonomous activity of a super-endowned individual“ heldur eru það 

ákveðnar stofnanir innan samfélagsins sem hafa þetta vald.
13

 Sú niðurstaða gefur sterklega til 

kynna ábyrgð okkar sem hluti af ákveðnum menningarkima innan samfélagsins, við spilum 

öll hlutverk í að snúa sögunni við og draga fram í dagsljósið þær konur sem svo sannarlega 

eiga athygli skilið fyrir listsköpun sína.                                     

Calvin Tomkins hefur gefið út fjölmargar bækur um listamenn á borð við Marcel Duchamp 

og Roy Rauschenberg. Í grein sinni Righting the Balance sem var birt í bókinni Making their 

Mark: women artists move into the mainstream, 1970-85 frá árinu 1989 fjallar Tomkins um 

þá atburði sem áttu sér stað í listheiminum í Bandaríkjunum á þessum árum. Einn daginn 

þegar hann áttar sig á því að helmingur þeirra nýju listamanna sem voru að höfða til hans voru 

konur fór hann að skoða málið betur. Það var ekkert í listasögunni sem minnti á nokkuð þessu 

líkt sem vakti með honum undrun yfir að ekki væri verið að gera meira úr því.
14

  

Hvað var það sem olli því að konur væru að koma fram á sjónarsviðið á þessum tímapunkti 

en ekki til dæmis tuttugu árum áður. Tomkins kemur inn á það sama og Nochlin við 

útskýringu á tímasetningu þessara breytinga. Það er að listin er ákveðin af ákveðnum öflum 

innan samfélagsins sem eru nátengd menningu hvers samfélags. Líkt og kom fram hér að ofan 

að þá kviknaði feminísk bylting á þeim árum sem bókin tekur fyrir. Þessi bylting er að hans 

mati það sem hratt þessu af stað. Konur gátu í krafti byltingar farið fram á meira rými innan 

                                                 
12

 
Nikolaus Pevsner, Academies of Art, Past and Present (New York : Cambridge University Press), bls 96.

 
13 Nikolaus Pevsner, Academies of Art, Past and Presen,t bls 147.
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Calvin Tomkins, „Righting the Balance“, í Making their mark: women artists move into the mainstream, 1970-85, ritst. Randy Rosen og Catherine C. Brawer  

(New York : Abbeville Press), bls. 45.
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listheimsins sem og á atvinnumarkaðnum. Hinn karllægi heimur listarinnar í New York fór að 

gefa undan og opna sig fyrir nýjungum.
15

  

Tomkins notast við tölulegar staðreyndir og það sem er einna helst athyglisvert var það 

sem hann segir frá í grein sinni að konur stjórnuðu mikið af þeim galleríum sem voru í 

brennidepli á þessum tíma en það heyrði til undantekninga að þær tækju inn kvenkyns 

listamenn.
16

 Þetta lýsir vel því hugarfari sem konur voru sjálfar að kljást við því að sú 

tilfinning að þær væru minna virði fléttast svo djúpt í samfélagið á þessum tíma, og sumstaðar 

enn í dag, að það var nokkurn veginn hluti af líkamanum. Því til staðfestingar er Lee Krasner 

(d. 1984). Hún var rússneskur innflytjandi í Bandaríkjunum og varð snemma róttæk í sínum 

skoðunum. Sem dæmi hætti hún að iðka sína trú sem gyðingur því að henni fannst Guð vera 

hliðhollari körlum en konum.
17

 Hún var hliðholl sinni köllun sem upphófst ekki vegna 

innblásturs innan veggja heimilisins heldur frekar innra með henni sjálfri og þrátt fyrir 

neikvæðar raddir um hæfni hennar gafst hún ekki upp. Hún hélt áfram fast í pensilinn.
18

 

Krasner starfaði í New York og var afar áhrifamikil abstrakt expressjónisti. Hún giftist 

Jackson Pollock en hann var einnig starfandi listamaður innan þeirrar stefnu líka. Þegar þau 

byrja að hittast þá kynnir hún hann fyrir ekki minna merkum mönnum en Willem de Kooning 

og gagnrýnandanum Clement Greenburg, ásamt öðrum kanónum í bransanum. Eftir ellefu ára 

hjónaband lætur Pollock lífið af slysförum og í kjölfarið varði Krasner restinni af sínum ferli í 

að halda hans kyndli á lofti. Það var svo rétt eftir andlát hennar sem hún var valin til 

samsýningar á Museum of Modern Art með hópnum Women in the Arts en þá þurfti safnið að 

taka sig á vegna of fárra sýninga sem sýndu konur.
19

 Árið 1978 var henni skipaður sá sess í 

listasögunni sem hún átti skilið og fékk pláss á sýningunni Abstract Expressionism: The 

Formative Years ásamt fremstu listamönnum þeirrar stefnu. Síðar bættust við verðlaun og 

viðurkenningar þessu til staðfestingar og sá skuggi sem var yfir henni sem eiginkona þekkts 

listamanns fór að hverfa.
20

 Þökk sé þessari femnísku byltingu fékk Krasner það sem hún átti 

skilið fyrir rest en það að hún hafi lagt sinn pensil á hilluna fyrir látinn eiginmann sinn segir 

margt um hugarfar kvenna til þeirra sjálfra.  

 

                                                 
15

 
Calvin Tomkins, „Righting the Balance“, bls. 45.

 
16 Calvin Tomkins, „Righting the Balance“, bls. 45-46.
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Mary Gabriel, Ninth Street Women Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell and Helen Frankenthaler: Five Painters and the 

Movement That Changed Mordern Art (New York: Hachette Book Group, 2018), bls. 22. 
 

18
 
Mary Gabriel, Ninth Street Women, bls. 23.

 
19

 
Robert Hobbs, Modern Masters : Lee Krasner, (New York: Abbeville Press Publishers,1993) bls. 112. 

20 Gail Levin, „The Feminist Decade, 1970-79“ Lee Krasner, A Biography (New York: Harper Collins, 2011) bls. 925. 
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2.2. Expressjónistar  

Á bakvið orðið „expressjónisti“ var engin hreyfing sem bar nafnið, líkt og kúbismi,  heldur 

störfuðu listamenn með expressjónískum hætti. Mikið af því sem manneskjan gerir er tjáning 

og þegar sú tjáning er komin á striga heitir má segja að það sé hægt að setja það undir hatt 

expressjónistanna
21

. Það var haft eftir Jóhönnu að henni líkaði að mála í þeim anda en það 

væri þó ekki eitthvað sem væri fyrirfram ákveðið heldur kæmi það á leiðinni.
22

 Í sýningarskrá 

sem gefin er út af Listasafni Reykjavíkur í tilefni af yfirlitssýningu á verkum hennar árið 1992 

er því komið vel fyrir í orð líkt og hér segir þá  „…leitaði hún á mið tilfinninganna og sá 

tjáningarmáti er henni lét best var fígúratívur expressjónismi. Hún vann þó ekki út frá 

fastmótaðri hugmyndafræði, heldur birta verk hennar einlæga tjáningu sprottna úr perónulegri 

upplifun listamannsins“.
23

  

Svo virtist sem að Jóhanna virti að vettugi þá strauma sem voru í gangi í málverki á hennar 

aðal sköpunartíma en meðal þeirra sem að hún umgekkst á sínum menntaárum var Sigurður 

Guðmundsson en hann tilheyrði hreyfingunni SÚM. Á tíma hugmyndalistarinnar hélt hún sig 

við málverkið en að baki hugmyndalistinni voru ekki tilfinningar heldur var listhluturinn sem 

slíkur það sem áherslan var á hverju sinni. Í viðtali við Halldór B. Runólfsson, sem átti síðar 

eftir að verða safnstjóri Listasafns Íslands, segir Jóhanna sjálf frá því að það hafi þótt 

undarlegt að fara til Hollands í slíkt listnám á þessum árum hugmyndalistarinnar. Hið 

klassíska málverk sem varð innblásið af nýja málverkinu mátti þó hlaða tilfinningum og það 

gerði Jóhanna, hún fann sína eigin leið og sagði „Ég var alltaf staðráðin í að mála og ákvað að 

best væri að vera trú þeirri köllun. Hvað sem öðru liði væri einlægnin besta leiðarljósið.“ 

Halldór lýsir því mjög vel í þessu viðtali hvernig hún gaf því að mála með expressjónískum 

hætti merkingu og þörfin fyrir sköpun í gegnum pensilinn kæmi skýrt fram á striganum. 

Aðspurð um innblástur sagði hún eina stúlku sem var með henni í náminu í Hollandi hafa 

gefið henni mikinn innblástur vegna þess hversu fallega hún málaði, það fylgdi líka sögunni 

að sökum andlegra veikinda væri ólíklegt að þessir hæfileikar fengu mikið að njóta sín. Hún 

minntist líka á Edward Munch en henni þótti mikið til þess koma hversu vel hann túlkaði þær 

persónur sem hann setti fram í sínum verkum.
24

  

                                                 
21 Norbert Lynton, „Expressionism“ í Concepts of Modern Art : From Fauvism to Postmodernism, ritstj. Nikos Stangos (London: Thames & Hudson, 2006), bls 

30. 

22 Gunnar B. Kvaran, „Tilfinningahlaðið málverk“ í Íslensk listasaga Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, 

ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), bls 30.
 

23 Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir, bls 7.
 

24 Halldór B. Runólfsson, „Myndlist er tjáning, ekki skraut“ Þjóðviljinn, 19.05.84. Bls. 23.
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Innan expressjónísku hefðarinnar urðu til hópar líkt og Die Brücke eða brúin (e. The 

Bridge). Það var þýskur listhópur sem var stofnaður 1905 í Dresden af ungum þýskum 

arkitektarnemum. Þessi hópur átti eftir að verða helsta afl þýska expressjónismans. Hægt og 

rólega bættist í þennan hóp auk þess sem hann færði sig yfir til Berlínar. Þessi hópur var 

drifinn áfram af metnaðarfullum einstaklingum sem hugðust betrumbæta heiminn. Eins og ég 

kom inn á áðan þýðir orðið Brücke brú og átti það að tákna brúnna sem tengdi þennan hóp 

saman en átti síðar eftir að öðlast dýpri merkingu. Þeir skrifuðu stefnuskrá sem fékk nafnið 

Programm en tilgangur hennar var að ánafna ungu kynslóðinni expressjónísku hefðina og 

halda áfram að hafa áhrif á samfélagið í gegnum listina. Nýja málverkið átti það sameiginlegt 

með Die Brücke að fá unga til áhrifa eins og ég mun rekja hér að neðan. Það er út frá þessum 

hóp sem hugtakið expressjónisti varð til en þeir sögðu sig innblásna af realisma og 

impressjónisma og nefndu listamenn eins og Munch og Hodler sem innblástur. Samkvæmt 

bókinni Styles, Schools & Movements var það í raun það sem þeim mislíkaði við listina sem 

dró þá saman og þá er vísað í realisma og impressjónisma. Þær stefnur eru reyndar ekki þær 

einu sem þeir sóttu innblástur í en enska stefnan Arts and Crafts og Jugendstil er tekið sem 

dæmi því þeir lögðu líka stund á handverk og þá aðallega tréútskurð.
 2526

 

Það sem óneitanlega minnir á verk Jóhönnu þegar verk Die Brücke eru skoðuð er einna 

helst andlit þeirra sem prýða verkin. Verkið Two Men at a Table
27

 eftir Erich Heckel
28

 ber 

skýrt merki þess að vera í samtali við bæði Arnaq (kona) frá árinu 1986, sem minnst var á í 

kaflanum um Jóhönnu sjálfa, og Sjálfsmynd frá árinu 1987, en bæði þessi verk eru eftir 

Jóhönnu Kristínu. Andlitin minna frekar á grímu en hefðbundið andlit, stór augu og áberandi 

augabrúnir, skörp kinnbein og munnsvipur í beinni línu. Þá er ekki úr vegi annað en að 

minnast á eitt af merkari verkum í listasögunni eftir Pablo Picasso, Les Demoiselles 

d’Avignon
29

 frá árinu 1907. Þar ollu grímur og form straumhvörfum í listasögunni undir 

áhrifum Paul Cezanne.
30

 Að þessu leyti má segja að list Jóhönnu fléttist inn í hina módernísku 

listasögu því að verk hennar eru innblásin af þeim er teljast til helstu snillinga innan 

listheimsins en sá fyrrnefndi tilheyrði kúbisma og sá síðarnefndi impressjónisma og varð síðar 

helsti innblástur kúbismans. 

                                                 
25 Harold Osborne, The Oxford Companion to Twentieth century Art (London, Oxford University Press, 1988), bls 85.

 
26 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements : The Essential Encyclopaedic Guide to Modern Art (London: Thames & Hudson, 2010), bls. 74.
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Erich Heckel, Two Men at a Table, 1913, The Metropolitan Museum, New York. 

28 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, bls. 75.
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Pablo Picasso, Les Demoiselles d´Avignon, 1907, Museum of Modern Art, New York.

 
30 Fred S. Kleiner, Gardner´s Art through the Ages: A Global History Fourteenth Edition (Wadsworth: Cengage Learning, 2013), bls. 845.
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2.2.1. Nýja málverkið 

Um árið 1980 urðu straumhvörf innan myndlistarinnar á Íslandi með hinu svokallaða nýja 

málverki. Eftir miklar hræringar á 19. öld, með tilkomu abstraksjónar og súmara svo eitthvað 

sé nefnt, var hringurinn fullkomnaður. Það að tískan fari í hringi er engin mýta. Málverkið var 

komið aftur og tilurð þess í þeirri mynd sem það birtist á ný var í höndum unga fólksins. 

Þarna var orðin til kynslóð sem var óhrædd við að leysa málverkið úr viðjum vanans og feta 

sínar eigin slóðir með litla virðingu fyrir því sem hefð var fyrir.  

Í formála Hörpu Þórsdóttur í sýningarskrá vegna sýningarinnar Málverkið eftir 1980, er 

vísað í grein Halldórs Runólfssonar þess efnis að hans mat var að litlar hömlur hafi verið á 

þeim sem öttu kappi við að skapa þessa nýju strauma sem nýja málverkið var. Mörkin milli 

málverksins og annara listgreina voru ekki lengur jafn skýr. Hljóðverk, bókverk, gjörningar 

og fleira var jafnvel unnið út frá eða með málverki sem var í raun orðið að viðbót við þær 

aðferðir sem höfðu rutt sér til rúms á 19. öld. Í gegnum þessar hræringar lýsir Harpa því 

hvernig málverkið stendur í raun sterkt og sannar gildi sitt sem listform sem stendur af sér 

hvaða breytingar sem er.  

Þetta þýddi að fáar, ef einhverjar, reglur ríktu meðal listamanna á þessum tíma og 

expressjónísk tjáning í málverki, líkt og hefur verið til umfjöllunar hér, var einungis lítill angi 

hins nýja. Til að taka dæmi um það sem Halldór Runólfsson hafði kallað hömluleysi
31

 er gott 

að nefna tvö verk Daða Guðbjörnssonar. Daði sótti innblástur í kanónur gamalla tíma og nýtti 

sér hann í að skapa nútímaleg verk. Í Endurkoma Venusar
32

 sem málað var árið 1996 má sjá 

áberandi skírskotun í The Birth of Venus, 1484-1486, eftir Botticelli. Venus er á fletinum, 

samofin skelinni, hafið umlykur flötinn að neðanverðu og himininn að ofanverðu. Allt er þetta 

sambærilegt upphaflega verkinu. Strokur og beiting pensilsins er með fíngerðum hætti og 

dregur hann línurnar í spíral sem minnir óneitanlega á paisley munstrið. Hafinu er rúllað upp í 

pappírsörk og ef betur er að gáð er það sama gert við skelina. Að sama skapi málaði Daði 

Guðbjörnsson verkið Rauð tunga (1982) en það minnir á djöfulinn. Í því verki er hann líka að 

beita línunum í spíral en það átti eftir að verða hans einkenni. Þetta verk er þó með 

expressjónískari hætti en Endurkoma Venusar því pensilstrokur eru mun grófari og litir 

ágengari, verkið er auk þess dökkleitt að hluta til. Þarna eru tekin dæmi um það hvernig Nýja 

                                                 
31 Harpa Þórsdóttir, formáli, Málverkið eftir 1980, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2006), bls. 1.  
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Daði Guðbjörnsson, Endurkoma Venusar, 1996, Listasafn Reykjavíkur. 
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málverkið átti sér engin takmörk, meira að segja þó um sama listamanninn væri að ræða.
33

 

Mikil tilraunamennska og engar reglur einkenndu þessa nýju strauma.  

Ástæðan fyrir því að þetta er tekið sem dæmi í umfjöllun um Jóhönnu er sú að tímalega séð 

má setja hana undir þennan hatt. Hún hefst handa við sköpun um 1982, eftir að hafa fundið 

sér vinnustofu. Líkt og fram kemur að ofan var hún undir expressjónískum áhrifum sem var 

einungis angi af Nýja málverkinu.  

  

                                                 
33 Gunnar B. Kvaran, „Tilfinningahlaðið málverk “, bls. 19-20.
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3.  Aðferð við greiningu og gagnrýni 

Við greiningu á listaverkum er gott að hafa einhver verkfæri til að styðjast við þannig að sá 

sem greinir sé ekki einungis að notast við sína eigin skynjun. Í þessari ritgerð verður stuðst 

við grein Erwins Panofsky, Iconography and Iconology: An introduction to the study of 

Renaissance Art við greiningu á verkum Jóhönnu. Sú grein birtist í bókinni Meaning in the 

Visual Arts þar segir hann að listfræði er listinni og fagurfræðinni jafn mikilvægt innan 

listasögunnar eins og ljóð og orðræða er mikilvægt fyrir bókmenntir innan 

bókmenntasögunnar.
34

  

Höfundur gerir greinarmun á einn bóginn á íkonólógíu (e. subject matter or meaning) og 

íkonógrafíu (e. form) á hinn bóginn. Hann var þeirrar skoðunar að það væri ekki hægt að 

skilja formið frá innihaldinu og að listaverk hefði meiri þýðingu en einungis það sjáanlega. 

Þetta gerist í kjölfar formalisma en þar voru formin ráðandi hlutinn af verkinu.
35

 Panofsky 

segir að allir hlutir hafi form í eðli sínu, sem þýðir að allir hlutir samanstanda af efni og formi. 

Hvað það er sem síðan gerir formið sérstakt er mismunandi og ekki hægt að skilgreina það 

með vísindalegum hætti, því ætti ekki að ákveða hvenær bíll er farartæki eða form með 

listfengi. Það er samt ferli sem má þróa og til að skýra hvernig sú þróun á sér stað útskýrir 

hann eftirfarandi, hann bíður vini í mat með því að skrifa til vinarins orðsendingu, einföld orð 

á blaði sem Panofsky segir einföld samskipti. Eftir því sem hann leggur meiri áherslu á að 

letrið á blaðinu sé fagurt og orðavalið líka breytist eðli formsins í bókmenntir eða ljóð. Efnið 

er til staðar í sama formi, sem bréfsefni með áskrifuðu letri. Inn í þetta spilar hver ætlunin hjá 

Panofsky hafi verið í upphafi, átti boðið í mat að vera einföld skilaboð á blaði eða áttu þau að 

verða að ljóði. Því svarar enginn annar en hann sjálfur sem skrifaði skilaboðin á blaðið og 

segir Panofsky ómögulegt að færa vísindaleg rök fyrir því hvort það reynist rétt eða ekki hver 

ætlunin var.
 36

 Aftur á móti telur hann víst að sá sem býr til hlutinn sé undir áhrifum af 

umhverfi sínu, samtímanum og eigin reynslu.
37

  

Til að útskýra hvernig hegðun getur leitt af sér athæfi sem manneskjan les í og túlkar tekur 

höfundur sem dæmi herramann sem kemur gangandi að þér. Þið eruð kunningjar. Sá tekur 

hattinn af og beygir höfuðið lítið eitt. Hann gerir greinarmun; hann sér manninn, útlínur og 

form, munstur og liti en ekki líður á löngu áður en hann er byrjaður að túlka það sem hann sá 

út frá eigin reynslu og kunnáttu sem nær aftur í barnæsku. Það sem hann sá var af 
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tjáningarlegum toga. Til þess að hafa öðlast þessa reynslu þarf ákveðna færni sem verður til á 

fyrstu árum ævinnar. Höfundur bendir þó á að þessi siður tilheyri upphaflega ekki bara hans 

menningarheimi heldur megi rekja hann aftur til stríðs þar sem hermenn lýstu yfir friðarvilja 

með því að lyfta hjálmi sínum með tilheyrandi hreyfingum. Með tímanum hefur gjörð af 

þessu tagi breyst þar sem hún var upphaflega framkvæmd af skynsemisástæðum en í dag er 

þetta að einhverju leyti ósjálfrátt og af kurteisisástæðum. Gjörðin lýsir uppruna, menntun og 

félagslegri stöðu þess sem heilsar og er lýsandi fyrir það hvernig viðkomandi horfir á 

heiminn. Með þessari útskýringu er höfundur að skýra hvernig manneskjur lesa í tjáningu og 

ýmis tákn sem eru í umhverfinu.
38

  

Flora Lysen skrifaði greinina What to do with the „Most Modern“ Artworks? Erwin 

Panofsky and the Art History of Contemporary Art árið 2014, þegar hún var í doktorsnámi í 

heimspeki við Háskólann í Amsterdam. Greinin fjallaði um Panofsky og hvernig hann átti í 

erfiðleikum með að rýna í nútímalist.
39

 Panofsky hafði sjálfur skrifað um það í grein sinni 

Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst árið 

1932 en hana styðst Lysen við í sinni grein. Þar vildi Panofsky meina að við greiningu á eldri 

list væri hægt að styðjast við vísindalegar aðferðir en við greiningu á nútímalist væri ferlið 

frekar tilviljunum háð.
40

 Eftir þónokkra veru í New York hafði Panofsky styrkt sambönd sín 

innan listheimsins þar vestra. Honum bauðst að skrifa gagnrýni á bókina Plastic Redirections 

in 20
th

 Century Painting eftir James Johnson Sweeney.  

Í þessari gagnrýni sagði Panofsky að Sweeney hefði tekist að heimfæra greiningaraðferð á 

eldri list yfir á nútímalist og voru þeir sammála, samkvæmt Lysen, að það þyrfti að styðjast 

við og setja nútímalistina í samhengi við eldri tíma.
41

 Panofsky þótti Sweeney þó vanta kerfi, 

líkt og þriggja skrefa kerfi hans sjálfs, til að taka greininguna á víðara plan og byggja það á 

þeim forsendum sem Panofsky vildi hafa í hávegum. Lysen velti fyrir sér hvers vegna 

Panofsky hafi þrátt fyrir það gefið Sweeney góða gagnrýni því að þetta er stór hluti af fræðum 

Panofsky. Það var í raun sjónarhorn Sweeney sem gerði það að verkum að Panofsky mat bók 

hans svo mikils, sjónarhorn þess fyrrnefnda á nútímalistina í fræðilegu samhengi. Það sem 

Panofsky sá sem umskipti og framför taldi hann ekki vera komið til af tilviljun.
42

 Þarna var 
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um að ræða amerískan höfund sem hafði ákveðna sýn á list samtímans sem var þó það ung að 

ekki var hægt að virða hana fyrir sér í sögulegu samhengi.
43

Lysen færir rök fyrir því að 

Panofsky hafi litið svo á að vestanhafs væri minni hlutdrægni en á milli landa í Evrópu var 

meiri metingur um hver var fyrstur til að bera á borð einhverja snilld sem er fléttuð 

menningarsögunni.
44

 

Niðurstaða Lysen í grein sinni var að Panofsky taldi pólitík hafa mikil áhrif á sköpun í 

nútímalist, en hún segir jafnframt að Panofsky taldi að amerískir listfræðingar og sérfræðingar 

í listasögu væru frekar færir um að rýna í nútímalistina og taldi hann það vera 

fræðasamfélaginu til tekna að fá þá fjarlægð.
45

 Með því er átt við að þeir gátu horft á Evrópu 

og umbyltingar sem voru í gangi þar úr fjarlægð, því eftir allt voru þetta kannski ekki 

tilviljanir, eins og ég minnist á hér að ofan, heldur þurfti allt að hafa tilgang eins og kom fram 

hjá Bauhaushreyfingunni. Þar hafði pólitískur innblástur áhrif.
46

 Á þessum tíma var Panofsky 

lagður á flótta frá heimalandi sínu verandi þýskur gyðingur um það leiti sem Seinni 

heimstyrjöldin var að bresta á og var því neyddur út úr hinum Evrópska listheimi.
47

 

3.1. Aðferð við greiningu 

Þegar verkin eru greind er stuðst við þrjú skref. Skref eitt snýst um að greina það sem fyrir 

augum ber, línur og liti. Úr því eru svo myndaðir hlutir sem við þekkjum svo vel að þeir 

tilheyra grundvallarþekkingu manneskjunnar. Við tengjum mótív listamannsins og 

uppsetningu þeirra við eitthvað sem við þekkjum og úr getur orðið upptalning á því sem fyrir 

augu ber, til dæmis í verki Jóhönnu Kristínar, Ballerínan hvílir sig, sjáum við ballerínu í 

ballerínu kjól, við sjáum útlínur af karlmanni og við sjáum rými sem skapar ákveðna 

stemningu í verkinu. Í skrefi tvö sjáum við allt það sem að listamaðurinn er að koma á 

framfæri þó að ákveðin útfærsla á viðfanginu sé mögulega ómeðvituð. Það má lýsa þessu 

þannig að þetta séu staðreyndirnar í verkinu og að þar komi söguleg þekking listamannsins 

fram. Þriðja skrefið er það mest lifandi, túlkun á því sem ber ekki beint fyrir augum. Þá þarf 

að hafa ýmislegt inn í jöfnunni þegar verkið er skoðað, hvernær var verkið málað og í hvaða 

stöðu var listamaðurinn, samfélagið á þeim tíma - voru þegnar mjög trúaðir, var hið pólitíska 

landslag hæðótt eða hrjóstrugt? Hvernig var tíðarandinn, voru áþreifanlegir vitsmunir og 

heimspekileg umræða á háu plani? Með þessi atriði í huga er verkið greint frekar og dýpra. 
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Þegar öllu er á botninn hvolft er það skref tvö sem er mest snúið því að þar kemur 

raunveruleg þekking til sögunnar. Það er ekki hægt að ganga út frá því að sá sem greinir 

verkið hafi alveg sömu þekkingu og málarinn sjálfur. Það verður til þess að greinandinn þarf 

að afla sér viðeigandi þekkingar ef þannig liggur við.
48

 

 

3.2. Gagnrýni á aðferð Panofsky  

Til að aðferðir geti orðið trúanlegar þarf líka að skoða gagnrýni á þær. Panofsky þróaði þessa 

aðferð til að lesa úr verkum Endurreisnarmanna. Áhersla hans er að rýna í symbólismann í 

málverkum, og að líta framhjá því að málverkið er ekki einungis í menningarfræðilegu 

samhengi heldur líka form og litir sem hafa sitt vægi.  

Anne D´Alleva bendir á í bók sinni að manneskjur séu mishæfar til að lesa úr táknum í 

verkum af ýmsum ástæðum. Þær geta verið með mismunandi bakgrunn, frá mismunandi 

menningarsvæðum, uppi á mismunandi tíma, og með mismunandi gildi. Þessi gagnrýni er á 

þriðja skref greiningar Panofsky. Sumir eru einfaldlega ekki svo veraldarvanir að þeir viti 

hvað ýmis tákn feli í sér og talar hún um saklaust auga (e. innocent eye) sem dæmi um það 

má nefna barn og Barbie dúkku. Barnið sem leikur með dúkkuna sér bara plastdúkku með hár. 

Það er sennilegt að barnið skynji fínt hár og fleira í þeim dúr auk þess sem bleikur er oft 

vinsæll litur hjá þeim sem vilja leika með Barbie dúkkur. Það sem barnið skynjar ekki er það 

óraunhæfa sem dúkkan gefur í skyn, svo sem líkamsbyggingu og jafnvel stöðu konunnar í 

samfélaginu. Annað dæmi er manneskja sem alin er upp innan kristinnar trúar og kann öll 

tákn sem því tengjast og hefur þekkingu á hvernig trúin hefur í einhverjar aldir komið fram í 

listinni. Þeirri manneskju gæti reynst erfitt að rýna í Afríska list samkvæmt skrefi þrjú hjá 

Panofsky.
49

  

Önnur gagnrýni sem Panofsky fékk á sig var af pólitískari toga. En í grein sinni vísar 

Lysen í bók frá árinu 1945 eftir Francis Henry Taylor, Babels’s Tower: The Dilemma of the 

Modern Museum, en þar ræðst Taylow að þýska fræðisamfélaginu og tilhneygingu þeirra til 

að lesa í tákn verka. Það var hans mat að sú tilhneyging hafi ekki gert listasögunni eftir stríð 

hærra undir höfði. Tilgangur Taylor með þessari umfjöllun var að forða amerískum 

listasöfnum frá áhrifum erlendra aðila sem gátu haft áhrif á listasögu þeirra.
50
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4. Verk Jóhönnu 

Jóhanna Kristín Yngvadóttir var tæplega þrítug þegar hún kom til Íslands eftir 

framhaldsnám sitt. Jóhanna hafði þróað sinn stíl í gegnum nám sitt á árangursríkan hátt því 

þegar hún steig sín fyrstu skref sem myndlistakona á Íslandi var henni gríðarlega vel tekið og 

fékk víða vandaða gagnrýni. Sá stíll er einkenndi Jóhönnu helst var þýskur expressjónismi og 

er óhætt að segja að megnið af hennar verkum beri þess merki. 

4.1. Ballerína hvílir sig 

Fyrrnefnt verk er frá árinu 1982 og sýnir þær dimmu fígúrur, sem í flestum tilfellum voru 

konur, en Jóhanna var einna frægust fyrir þær. Verkið ber með sér mikla togstreitu milli 

kynjanna og þá eilífu valdabaráttu. Verk Jóhönnu bera vott um myrk öfl sálarlífsins og eru 

gott dæmi þess hvernig slík öfl geta komið fram á striga. Jóhanna sagði í viðtali við 

Morgunblaðið að hún notaði innri og ytri raunveruleika til að miðla djúpstæðum 

tilfinningum.
51

 Þarna er hún að orða á sinn hátt það sem Knútur Bruun upplifði og var minnst 

á í öðrum kafla að það væru yfirnáttúrulegar verur í verkum hennar. Á þessum nótum er velt 

upp hliðum á skilningi og út frá því hægt að skoða hvort við getum brotið upp það mynstur 

sem gerir okkur kleift að túlka óháð táknum og upplifunum úr okkar menningu. 

Til að lýsa Jóhönnu sem listamanni er viðeigandi að nota orð sem hún sjálf skrifaði í 

sýningarskrá sína árið 1985. Í textanum fólst sjálfslýsing sem var á þessa leið: 

 

Jóhanna Kristín Yngvadóttir er þrjátíu og eins árs Reykvíkingur… Unir sér ein. Feimin. 

Ætlaði alltaf að vera listakona. Helst leikkona. Hélt á vit þagnarinnar. Litanna… Hún 

segir aldrei frá því sem henni liggur á hjarta. Samt liggur henni mikið á hjarta...
52

 

       (Morgunblaðið, 22. febrúar, 1992.) 

 

Í ljóðrænum textanum lýsir Jóhanna sér sem frekar einrænni en jafnframt einlægum 

karakter sem er sjálfri sér næg. Ef áhugi áhorfandans liggur í túlkun kæmi Jóhanna mjög sterk 

inn þar sem verk hennar eru gerð af mikilli ástríðu og má sjá að miklar tilfinningar liggja að 

baki og var þeim beint í málverkið hennar, ekki í orð.  

Verkið er undir expressjónískum áhrifum og þá sérstaklega þeim þýsku en líkt og Jóhanna 

sagði sjálf er hún hrifin af þeim áhrifum og vera kunni að hún máli jafnvel ósjálfrátt í samtali 

við þau. Verkum Jóhönnu hefur verið líkt við verk hins norska Edvard Munch í bland við þá 
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þýsku strauma sem voru nefndir voru áður.
53

 Til að byrja með er listi yfir grundvallaratriðin, 

hægri hluti verksins er hvítur en sá vinstri er dökkleitur, í miðjunni er manneskja sem um sig 

miðja er rauðleit. Í beinum línum frá rauða litnum koma fætur sem teygja sig niður á við út í 

enda myndflatarins. Í neðri hluta myndarinnar er svo gulur litur sem er fastmótaður við fætur 

manneskjunnar en teygir sig svo til vinstri. Það er rými sem lítur þannig út að veggur er 

dökkleitur, gólfið er gult og svo er hurðargat sem lýsir rýmið upp frá hægri til vinstri.   

Í anda Panofsky rýni ég í annan hluta, ballerína í tjullpilsi, andlit dökkt yfirlitum, staða 

ballerínunnar er sérkennileg, mótar fyrir karlmanni – andlitslausum - andlitið er nokkuð 

fíngert, ekki með sniði grímunnar en það og hjarta ballerínunar tóna við litaspjald 

karlmannsins. Það mótar fyrir stól í bakgrunni sem Jóhanna skyldi nú ekki skilja eftir langt 

undan. Henni er greinilega hugleikið um að konurnar í verkum hennar fái sæti, líkt og fleiri 

verk hennar sýna. Rýmið er nokkuð stórt á bakvið ballerínuna og með litanotkun er því gefin 

meiri dýpt. Í þriðja hluta greiningar má alveg gefa því gaum að verkið beri vott um 

blygðunarkennd, ballerínan reynir að hylja klof sitt, draugurinn stendur yfir henni, hann 

stendur vörð og í vegi fyrir að hún geti verið hún sjálf og hvílt sig; samkvæmt nafni verksins, 

án blygðunar. Annað sem vekur athygli er hörundslitur sem teygir sig niður í hjartastað 

ballerínunnar er jafnframt að sá litur sem tónar við aðallit draugsins. Getur verið að 

draugurinn drottni yfir konunni og veiti henni ekki frelsi? Í ljósi þeirrar byltingar sem var búin 

að vera yfirstandandi er ekki ósennilegt að hún hafi verið að tjá með þessum hætti það vald 

sem karlmaðurinn hafði yfir konunni. En það sem konur vildu vekja athygli á og krefjast 

breytinga með er orðað vel í grein á Vísindavefnum um Rauðsokkuhreyfinguna. „Rauðsokkur 

stefndu að því að vekja með öllum ráðum athygli á bæði augljósu og földu misrétti kynjanna, 

svo og kúgun sem ætti sér rætur í þjóðfélagsgerð og fjölskylduhefðum“.
54

 

Ballerína Jóhönnu er í samtali við ballerínur þær er Degas málaði. Hann notaði myndefnið 

þó í mun meira mæli og engu líkara en þær hafi verið þráhyggja hjá honum. Ef verk Jóhönnu 

eru skoðuð í feminísku samhengi mætti bera þau saman við verk Kristínar Gunnlaugsdóttur. 

Verkin Móðir með barn og víbrador eru bæði ádeila á stöðu konunnar, í verki Kristínar 

kemur upp sú spurning hvort konan sé bæði móðir og kynvera og á hinn bóginn veltir 
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Jóhanna fyrir sér hvort konan geti ekki verið frjáls og blygðunarlaus gagnvart karlinum. 

Kristín sækir í hefðir miðaldamálverkanna en hún lærði á Ítalíu.
55

 

 

4.2. Án titils / Untitled, 1986 

Þetta undurfagra verk minnir einna helst á engil við fyrstu sýn en við nánari skoðun sést að 

þetta er helsta viðfang Jóhönnu, kona á stól. Samkvæmt sýningarskrá Listasafns Reykjavíkur 

er verkið 130x130 cm. að stærð og í eigu Elínar M. Sigurðardóttur og Sveins Björnssonar.
56

 

Þarna er hægt að taka þráðinn upp aftur hvað varðar svartan sem lit þunglyndis og 

hremminga. Þrátt fyrir að vera mjög dökkt verk er eitthvað svo undurfagurt við það. Ein af 

þeim setningum sem Jóhanna Kristín sagði var „svartur er litur gleðinnar“ en það er einmitt 

titill heimildamyndarinnar sem föðursystir hennar gerði um hana. Þetta er lýsandi fyrir 

Jóhönnu, hún virtist sjá fegurðina í því sem samfélagið túlkar sem hið andstæða.  

Við byrjum á að fara formlegu leiðina og skiptum greiningu í þrjá hluta.  Til að byrja með 

er verkið sérlega dökkt yfirlitum en þrátt fyrir það verður maður var við rýmið, það er 

skáskotin lína sem sýnir hvernig gólf og veggur mætast. Bogadregnar línur eru áberandi og 

móta flest það sem ekki er gólf og veggur. Ljósinu er gefinn gaumur með brúnum á móti 

svörtum. Að neðanverðu til vinstri á verkinu er nokkuð sem teygir sig inn á myndflötinn í 

bogadregnum línum og minnir helst á vökva sem hefur helst niður og liðast um. Í öðru lagi þá 

sjáum við konu sitja í stól, hún er í stuttum flegnum kjól. Stóllinn er þannig í laginu að hann 

minnir á Eggið eftir Arne Jacobsen. Stóllinn fylgir línum líkama konunnar sem gerir það að 

verkum að vængirnir á stólnum sem dregnir eru út í bogadregnum línum frá öxlum konunnar 

geta allt eins verið hennar eigin, en þá er það ekki upptalið. Í þetta sinn er konan með fínlegar 

línur sem mynda andlit, gríman sem komið hefur inn á áður er ekki áberandi. Það sem gerir 

það líka að verkum að konan minnir á engil er að hún er með hárið uppsett með bandi fremst 

við ennið sem er dregið fínum línum. Til að móta höfuðið er ljós sem virðist koma frá vinstri 

hlið en það auk bandsins mynda nokkurs konar geislabaug sem minnir líka á þyrnikransinn 

sem Jesú bar á krossinum. Bakvið höfuðið lýsist veggurinn upp og hún er nánast guðleg. 

Það sem er öðruvísi við þetta verk er hvernig andlitið er dregið afar fíngerðum línum, 

næstum eins og að vel yddaður blýantur hafi verið dreginn upp á rönd í þær allra fínustu. Það 

má sjá svipaðan stíl hjá öðru listafólki sem málaði undir expressjónískum áhrifum. Þar má 

                                                 
55 Gunnar B. Kvaran, „Myndræn og táknræn frásögn“ í Íslensk listasaga Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar Nýtt málverk, gjörningar og 

innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), bls 61.
 

56 Kristín G. Guðnadóttir, Jóhanna Kristín Yngvadóttir, bls. 38.
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nefna hina þýsku Käthe Kollwitz, hún lærði í Union of Berlin Women Artists en tilheyrði 

engum hópi. Engu að síður var hún í tréútskurði, líkt og Die Brücke menn voru, ásamt öðru. 

Jóhanna Kristína á það sameiginlegt með Kollwitz að báðar tóku þær á persónulegum 

málefnum kvenna. Verk Kollwitz, Woman with Dead Child
57

 frá árinu 1903, er litógrafía en 

það er dregið þessum fínu línum líkt og um höfuð ballerínunnar hennar Jóhönnu. Að sama 

skapi er litapallettan mjög lík þó að Jóhanna leggi slíka áherslu á dökka litinn. Þær eru báðar 

að vinna með gulan og brúnan, önnur í áttina að ljósum og hin í áttina að dökkum.
58

  

Sá tími sem Jóhanna var í námi var ákaflega mótandi tími fyrir konur í listheiminum sem 

og í samfélaginu heilt yfir. Tími sem eflaust hefði ekki verið sá sami ef ekki hefði verið fyrir 

konur eins og Kollwitz sem fyrirrennara. Hið róttæka baráttuafl Rauðsokka steig fram með 

hagsmuni og réttindi kvenna í fararbroddi, með það að leiðarljósi að útrýma kynjamisrétti og 

kynbundnu ofbeldi. Þetta varð til þess að viðfangsefni listarinnar breyttist og allt sem sneri að 

raunveruleika konunnar á þessum tíma varð þess virði að vera sett fram á striga eða með öðru 

listformi.
59

 Það voru orð Jóhönnu að hún væri fyrst og fremst kona þegar hún málaði og ekki 

er ósennilegt að það hafi eflst á hennar mótunarárum sem listamaður því þannig voru 

straumarnir í samfélaginu eins og fyrr kom fram í kaflanum. Til dæmis má nefna 

veflistaverkið Lífsmynstur konunnar
60

 eftir Þorbjörgu Þórðardóttur, frá árinu 1974, var sýnt á 

Listsýningu íslenskra kvenna árið 1975. Í verkinu tekur Þorbjörg fyrir það helsta sem á daga 

og ævi konunnar dreif, það var gifting, eldamennska, barnauppeldi og svefn. Verkið er úr ull 

sem var líka ansi tengt konunni í handavinnu og úrvinnslu féssins á heimilinu.  

  

                                                 
57

 Käthe Kollwitz, Woman with dead child, 1903, British Museum, London. 
58 Kleiner, Gardner´s Art through the Ages, bls. 843.

 
59 Jón Proppé, „Nýr textíll“, í Íslensk listasaga Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran 

(Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), bls 139-140.
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Þorbjörg Þórðardóttir, Lífsmynstur konunnar, 1974,
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 Niðurstöður 

Dýptin sem er í verkum Jóhönnu er einstök og sést ekki oft hjá nútímalistamönnum. Til að 

skilja betur hvernig Jóhanna vann er eftirfarandi brot úr opinskáu viðtali mjög lýsandi. 

Viðtalið var birt í Morgunblaðinu árið 1984, og er einnig að finna í ritinu Íslensk Listasaga:  

 

 Þú getur aldrei málað góða mynd nema að hafa tilfinningu. Það er ekki hægt að gera 

neitt nema að hafa tilfinningu fyrir því fyrst og fremst… Líf mannsins heillar mig mikið, 

örlög mannsins. Ég þarf alltaf að vita hvernig fólk deyr, hvort það hafi þjáðst. Um ævi 

þessa og hins, hvort hann hafi lent í ástarsorg, hvort hann hafi þjáðst mikið í 

ástarsorginni. Ævilöng ástarsorg er mjög heillandi. Ætli líf foreldra minna sé ekki 

samtengt þessum mannamyndum, uppruni minn, eins og er með svo marga málara. 

Maður losnar aldrei við það.
61

  

       (Íslensk Listasaga, V bindi, bls. 61) 

 

Jóhanna var augljóslega mjög mikið þenkjandi manneskja sem lét sig allt um tilfinningar 

varða. Í lokaverkefni til meistaraprófs eftir Guðrúnu Atladóttur sem jafnframt var bróðurdóttir 

Jóhönnu veltir Guðrún því fyrir sér hvað hafi valdið þessum ríku tilfinningum í verkum 

hennar. Guðrún bendir á að Jóhanna hafi alist upp í mikilli fátækt eftir sviplegt fráfall föður 

síns sem hafi mótað hana gríðarlega mikið. Einnig bendir hún á að Jóhanna hafi alist upp við 

Elliðaárdalinn sem hafði verið virkilega gefandi fyrir hana sem barn.
62

 Því miður hafði ég 

ekki tök á að kynna mér heimildarmyndina sjálfa vegna tækjaskorts á Þjóðarbókhlöðunni en 

ritgerðin hennar Guðrúnar var opin á Snöru. Vafalaust hefði myndin nýst vel við að varpa enn 

frekara ljósi á Jóhönnu og hennar karakter. Heimildarmyndin ber heitið Svartur er litur 

gleðinnar Heimildarmynd um líf og störf listakonunnar Jóhönnu Kristínar Yngvadóttur. En 

titill myndarinnar er einmitt nokkuð sem vekur upp spurningar í samhengi við verk Jóhönnu. 

Ef hugurinn yrði hreinsaður af þeim táknum sem við erum svo samdauna en tengjast djúpt inn 

í okkar menningu, yrði okkur kleift að líta á svartan og aðra svo dökka liti sem liti jákvæðrar 

upplifunar? Í gagnrýni sem kom í tengslum við sýningu sem haldin var á Gallerí Borg árið 

                                                 
61 Gunnar B. Kvaran, „Myndræn og táknræn frásögn“ í Íslensk listasaga Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar 5. bindi : Nýtt 

málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), bls 61.
 

62 Guðrún Atladóttir, „Svartur er litur gleðinnar. Heimildamynd um líf og störf listakonunnar Jóhönnu Kristínar Atladóttur“ (MA ritgerð, 

Háskóli Íslands, 2012) http://hdl.handle.net/1946/11390
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1987 kemur fram að listamenn vita að það má styðjast við svartan lit við sköpun án þess að 

það vísi beint í þunglyndi og hremmingar.
63

 

Jóhanna var upp á sitt besta á mjög góðum tíma fyrir þá list sem hún hafði fram að færa. 

Rauðsokkuhreyfingin hér á Íslandi hafði rutt ákveðna braut þegar hún var tilbúin til að byrja 

að skapa. Hún hlustaði á innsæið og fylgdi sinni tilfinningu sem þýddi myrkar myndir sem 

sýndu konur í átakanlegum og vafasömum aðstæðum. Hún var fær um það vegna þess að 

samfélagið hafði tekið ákveðnum stakkaskiptum og var farið að gefa konunni rými til að vera 

hún sjálf. Allt það sem konan tók sér fyrir hendur í daglegu lífi var loks að fá verðskuldaða 

viðurkenningu og Jóhanna hafði orðið samfélagslegt leyfi til að skapa með þeim hætti sem 

hún gerði.  

Verk Jóhönnu til að skapa með þessum hætti. Hún á margt sameiginlegt með færustu 

expressjónistum í listasögunni  líkt og fram hefur komið og megum við Íslendingar vera 

stoltir af því að eiga svo færa listakonu í okkar hópi. Niðurstaðan er því sú að í þessari ritgerð 

hefur verið sýnt fram á að Jóhanna Kristín var óhrædd við að hafa hátt fyrir hóp kvenna sem 

barðist fyrir betra lífi, lífi sem þær sáu að þær áttu rétt á. Hún gerði það í gegnum strigann. 

Ástæðan var einföld, það fæddust allir jafnir í þennan heim. Það var með þessum krafti sem 

Jóhanna Kristín skapaði í einlægni sinni konur, konur sem voru berskjaldaðar á striganum 

fyrir tilfinningum skapara síns sem hafði þurft að ganga í gegnum áföll sem mótuðu hana sem 

manneskju. Eins og Panofsky vildi meina endurspeglaði listin það sem gekk á í pólitísku 

landslagi auk reynslu hvers listamanns. Jóhanna Kristín málaði í takt við samtímann, byltingu 

feminista og notaði við það tjáningu sem mótaðist af hennar raunveruleika. Hún var ákveðin 

og óhrædd við að færa expressjónísku hefðinni málverk sem voru uppfull af tjáningu, þau 

endurspegluðu konur sem höfðu fram að þessu þurft að vera þægar.  

  

                                                 
63 Bragi Ásgeirsson, „Hremmingar á ögurstundu“, Morgunblaðið, 20. nóvember, 1987. 

 



 

28 

Heimildaskrá 

D’Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. (2. útg). London : Laurence King 

Publishing, 2013. 

 

Dagný Heiðdal, Halldór Björn Runólfsson, Laufey Helgadóttir. Íslensk Listasaga: frá síðari 

hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, IV bindi, popplist, raunsæi og hugmyndalist. 

Reykjavík : Forlagið, 2011. 

 

Dempsey, Amy. Styles, Schools and Movements : The Essential Encyclopaedic Guide to 

Modern Art (London: Thames & Hudson, 2010), 

 

Einar Falur Ingólfsson. „Málverk Jóhönnu Kristínar,“ Morgunblaðið, 22. febrúar 1992. 

 

Gabriel, Mary. Ninth Street Women Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan 

Mitchell and Helen Frankenthaler: Five Painters and the Movement That Changed 

Mordern Art, New York: Hachette Book Group, 2018. 

 

Guðrún Atladóttir, Svartur er litur gleðinnar: heimildamynd um líf og störf listakonunnar 

Jóhönnu Kristínar Yngvadóttur. Reykjavík: Lokaritgerð (MA) Háskóla Íslands, 2012. 

 

Gunnar B. Kvaran, Jón Proppé, Íslensk Listasaga: frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. 

aldar, V bindi, nýtt málverk, gjörningar og innsetningar. Reykjavík : Forlagið og 

Listasafn Íslands, 2011. 

 

Halldór B. Runólfsson. „Myndlist er tjáning, ekki skraut,“ Þjóðviljinn, 19. maí 1984.  

 

Harpa Þórsdóttir, formáli í Málverkið eftir 1980, ritstjóri Ólafur Kvaran, 1-24 bls. Reykjavík: 

Listasafn Íslands, 2006. Sýningarskrá. 

 

Levin, Gail. Lee Krasner, A Biography. New York: Harper Collins, 2011. 

 

Lynton, Norbert. Concepts of Modern Art : From Fauvism to Postmodernism, ritstj. Nikos 

Stangos. London: Thames & Hudson, 2006. 

 

Kleiner, Fred S. Gardner´s Art through the Ages, A Global Approach. (14. útg). USA : 

Wadsworth Cengage Learning, 2013. 

 

Kristín G. Guðnadóttir, „Lífsferill“ Kona málar konur: Jóhanna Kristín Yngvadóttir 

Hraunfjörð 1953–1991: 31.08.13–13.10.13, ritstj. Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1-14 bls. 

Kópavogur : Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, 2013. Sýningarskrá. 

 

Kristín G. Guðnadóttir, „Með einlægnina að leiðarljósi“, Jóhanna Kristín Yngvadóttir: 

Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir febrúar - mars 1992. Reykjavík: Kjarvalsstaðir, 

1992. Sýningarskrá. 

 



 

29 

Lysen, Flora. „What to do with the „Most Modern“ Artworks? Erwin Panofsky and the Art 

History of Contemporary Art“, Contemporaneity: Historical Presence in Visual Culture, 

vol. 3, no. 1 (2014): bls. 38-49. 

 

Nikolaus Pevsner, Academies of Art, Past and Present, New York : Cambridge University 

Press, 1940. 

 

Nochlin, Linda. „Why Have There Been No Great Women Artists?“ Women, Art, And Power 

And Other Essays. London: Thames and Hudson, 1988, 145-178.  

 

Osborne, Harold. The Oxford Companion to Twentieth century Art. London: Oxford 

University Press, 1988. 

 

Panofsky, Erwin. Meaning in the Visual Arts. New York: Doubleday Anchor Books, 1955. 

 

Svala Sigurleifsdóttir. „Einkamál Jóhönnu,“ Vera, september 1984. 

 

Tomkins, Calvin. „Righting the Balance,“ Making their mark: women artists move into the 

mainstream, 1970-1985. Ritstjóri Randy Rosen. Michigan: Abbeville Press, 1989, 45-49. 

 

 

 

  



 

30 

Viðauki 

 

 

 

  

Mynd 1. Jóhanna Kristín Yngvadóttir, Ballerína hvílir sig, 1982, olía á striga. 100 x 90 

cm. Listasafn Reykjavíkur. 
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Mynd 2. Jóhanna Kristín Yngvadóttir, Án titils, 1986, olía á striga. 130 x 130 cm. Elín M. 

Sigurðardóttir og Sveinn Björnsson. 
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Mynd 3. Jóhanna Kristín Yngvadóttir, Arnaq, 1986, olía á striga. 

160 x 90 cm. Hrafnhildur Schram. 
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Mynd 4. Jóhanna Kristín Yngvadóttir, Nótt, 1985, olía á striga. 120 x 110 cm. Listasafn 

Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir. 


