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Útdráttur 
 

Ritgerðin fjallar um rannsókn á Maríuminni í verkum Kristínar Gunnlaugsdóttur (1963) 

sem endurtekið stef í myndsköpun og myndmáli listakonunnar. Frá upphafi ferilsins hafa 

verk hennar borið með sér trúarlegar tilvísanir í formi býsanskra íkona og konumynda 

undir áhrifum ítalskrar helgimyndalistar frá miðöldum. Birtingarmyndin er María mey, 

hin heilaga guðsmóðir með barnið sitt. Umsnúningur varð í myndmáli Kristínar þegar 

listakonan hóf útsaum af kvensköpum á grófan gróðurstriga með ullarbandi og málaði 

naktar konur á útskornar tréplötur, lagðar blaðgulli og blómsköp. Hafði hinn trúarlegi 

þáttur myndmálsins rofnað eða var þetta ný birtingarmynd sömu hugmyndafræði?  

Sögulegar forsendur Maríuminnisins eru skoðaðar í ljósi listfræðinnar og 

myndlistarlegar forsendur Kristínar sem tengjast goðsögulegu og trúarlegu myndmáli. 

Maríuminnið er rakið frá upphöfnum móðurmyndum yfir í hugmyndina um kvenorku og 

móður jörð í ljósi djúpsálarfræði Carl Gustav Jung (1875-1961) og hugmynda hans um 

erkitýpur og samsömun. Samanburður á tveimur ólíkum altaristöflum eftir listakonuna 

leiðir í ljós að trúarlegt rof í hugmyndaheimi Kristínar hefur ekki átt sér stað. Myndmál 

hennar byggir á hring- og möndlulaga formum sem vísa til eilífðarinnar og hið ævaforna 

tákn um frjósemi konunnar. Myndmál listakonunnar er konan og reynsluheimur hennar 

sem afhjúpast frá upphafningu til jarðbindingar.  
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1  Inngangur 
Ritgerðin fjallar um rannsókn á Maríuminni í verkum Kristínar Gunnlaugsdóttur (1963-) 

sem endurtekið stef í myndsköpun og myndmáli listakonunnar. Frá því listakonan kom 

fyrst fram á sjónarsviðið, hafa verk hennar borið með sér trúarlegar tilvísanir í formi íkona 

og konumynda, þar sem birtingarmyndin er María mey, hin heilaga guðsmóðir. 

Endurtekið stef er kona með barn þar sem formgerð, myndmál, tákn, litanotkun og 

vinnuaðferðir listamannsins vísa í myndlist miðalda og býsönsk áhrif 

helgimyndamálunar. 

Það kom því mörgum á óvart þegar listakonan umturnaði myndmáli sínu og hóf 

útsaum af kvensköpum á grófan gróðurstriga með ullarbandi og málaði naktar konur og 

blómsköp á útskornar tréplötur, lagðar blaðgulli. Spurningin er því sú hvort hinn trúarlegi 

þáttur í verkum Kristínar hafi rofnað við umskipti myndmálsins eða hvort 

birtingarmyndin sé ný nálgun á sömu hugmyndafræði? Rauði þráðurinn í verkum 

Kristínar er konan og kvenlegur reynsluheimur. Markmiðið er að skoða sögulegar 

forsendur út frá listfræðinni og með hvaða hætti Maríuminnið birtist í myndlist Kristínar. 

Samanburð á tveimur altaristöflum Kristínar leiðir í ljós að sama hugmyndafræði liggur 

að baki ólíkri myndbirtingu í verkum hennar. Upphafið Maríuminni sameinast 

jarðbundnu konuminni.   

Í öðrum kafla er farið yfir náms- og starfsferil Kristínar og forsendur raktar sem 

leiddu hana að klassískri myndlistarhefð, tæknilegri undirstöðu í helgimyndagerð og 

bísanskri myndhefð. Gerð er grein fyrir ítalska listamanninum Lorenzo Bonechi (1955-

1994) sem áhrifavaldi í byrjun myndlistarferils Kristínar, þá sérstaklega hvað varðar 

tengingu goðsögulegs myndmáls inn í samtímann.  

Þriðji kafli fjallar um sögulegt samhengi Maríu guðsmóður í tengslum við myndir 

Kristínar. Maríuminnið er rakið frá upphafinni meyju og móður, ásamt þróun 

myndmálsins yfir í hugmyndina um kvenorkuna og móður jörð. Til þess að gera grein 

fyrir því er leitað í djúpsálarfræði Carl Gustav Jung (1875-1961) sem fjallar um erkitýpur, 

eins og ímynd móðurinnar og samsömun manneskjunnar í gegnum undirvitundina.  

Fjórði kafli er svo samanburður á tveimur altaristöflum Kristínar, annars vegar í 

kirkjunni í Stykkishólmi og hins vegar veggteppi í kapellu Grafarvogskirkju. Markmiðið 

þar er að skoða forsendur altaristöflugerðarinnar út frá Maríuminninu, og hvort finna megi 

sambærileg verk í myndlist samtímans. Fimmti kafli er samantekt og niðurstöður. 
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Við rannsóknina var stuðst við einkasamtal við Kristínu á vinnustofu hennar á 

Seltjarnarnesi þann 25. október 2018, bækur um ævi og feril listakonunnar, gefnar út í 

tengslum við sýningar, blaðagreinar, umfjallanir og viðtöl á efnisveitum veraldarvefsins. 

Einnig var leitað í rit um trú og Maríudýrkun, ásamt erlendum fræðiritum sem fjalla um 

sama efni út frá listfræði, og á veraldarvefinn.  
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2 Listferill mótast 

2.1 Einlægur vilji 
Kristín Guðrún Gunnlaugsdóttir fæddist á Akureyri 1963. Myndlistarnám hennar hófst 

þar þegar hún, aðeins 12 ára gömul, lærði teiknun í Myndlistarskóla Akureyrar.1 Eftir 

menntaskóla, veturinn 1983–1984, stundaði hún fornám við sama skóla áður en leiðin lá 

til Reykjavíkur í Myndlista- og handíðaskóla Íslands, þaðan sem hún útskrifaðist 1987.2 

Kristín dvaldi í klaustri í Róm 1987–1988 og lærði þar íkonamálun. Hún var við nám í 

Akademíu hinna fögru lista í Flórens á Ítalíu 1988–1993 þar sem hún lagði stund á 

klassíska myndlist, grafík og freskumálun. Árið 1993–1994 lærði hún að leggja blaðgull 

á handverkstæði „Oro e colore“ í Flórens.  

 Mótunarár Kristínar á Akureyri einkenndust af kærleiksríku fjölskyldulífi. 

Foreldrar hennar voru trúrækin og hún fylgdi þeim í kirkjuna, sótti sunnudagaskóla og 

hlustaði á sögur biblíunnar. Hún var hamingjusamt barn og næm á fólkið í kringum sig. Í 

samtölum við Kristínu er henni tíðrætt um hversu náin hún hafi verið móður sinni og lýsir 

henni sem umvefjandi móður. Þessa reynslu segir hún ekki sjálfgefið að aðrir hafi fengið 

að njóta.3 Kristín hefur því viljað deila reynslu sinn með öðrum í gegnum listina sem 

endurtekið stef, móðir með barn. Sjálf er hún móðir og hefur það einnig haft áhrif á 

myndmálið. Móðurmyndirnar hafa tilvísun í Maríu guðsmóður með barnið í fanginu sem 

lýsa gleði en um leið sorg hennar við það að missa barnið sitt.4 Andleg málefni, trúarbrögð 

og mannrækt hafa alla tíð verið Kristínu hugleikin.5 Gengst hún við því að vera kristin 

manneskja en að það sé þó ekki grundvöllur hennar myndmáls, heldur fegurðin sem hún 

telur vera heillandi ásamt leyndardómum og innri gleði helgimyndanna.  

 Kristín heillaðist snemma af miðaldalist og ríkulegu táknmáli trúarlegrar 

myndlistar. Hún valdi snemma þá leið að fylgja algjörlega innsæi sínu sem var í andstöðu 

við meginstefnur í samtímalistinni, konseptið og minimalisma. Fígúratíf verk hennar 

endurspegla innra líf, upphafna fegurð, trúarlega nálgun, fínleika og fágun sem á rætur að 

rekja aftur til ítalskrar miðaldalistar, hins klassíska málverks. Innsæi og tilfinningalegt 

næmi Kristínar hentuðu vel þeirri tegund myndlistar. Frelsi til þess að rannsaka og skapa 

 
1 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018. Höfundur ritgerðarinnar tók viðtalið út frá 
ritgerðarefninu og hljóðritaði með góðfúslegu leyfi Kristínar á vinnustofu listamannsins á Seltjarnarnesi. 
2 Kristín Gunnlaugsdóttir, ferilskrá á heimasíðu listakonunnar, http://kristing.is/cv-2/ (sótt 14. febrúar, 
2019). 
3 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018. 
4 Sama heimild. 
5 Sama heimild. 
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sinn eigin myndlistarheim var Kristínu mikilvægt. Í MHÍ höfðu kennarar hennar skilning 

á því og hvöttu hana til þess að fylgja innsæi sínu. Naut hún þess mest að mála stór verk 

með mikilli nákvæmni og fíngerðum dráttum þar sem undirliggjandi spenna og 

leyndardómar hennar eigin hugarheims komu skýrt í ljós.  

 Myndlistarmenntun Kristínar hefst á lokametrum hins svo kallaða „nýja 

málverks,“ þó svo nálgun hennar á málverkið hafi verið allt önnur og klassískari. Þó lá 

það í tíðarandanum að horfa til fortíðar við val á myndefni en færa það í nýjan búning. 

Um 1980 verður málverkið aftur vinsælt hjá ungum listamönnum, jafnt og þeim eldri sem 

hölluðust að fígúratívu málverki. Þetta var ný nálgun á málverkið sem listmiðil eftir lægð 

á meðan hugmyndalistin réði listheiminum.6 Nýja málverkið sprettur upp úr 

borgarsamfélagi víða í Evrópu og Bandaríkjunum og endurspeglaði helst tilvistarkreppu 

ungra karla.7 Afdráttarlaus og óbeisluð tjáning einkenndi myndmálið á tilfinningaríkan 

hátt, þar sem listamaðurinn nálgaðist strigann með ærslum og ofsa.  

 Í veglegri sýningarskrá, sem gefin var út árið 2006 í tilefni sýningarinnar 

Málverkið eftir 1980, fjallar Laufey Helgadóttir listfræðingur um tímabil nýja 

málverksins, sem flókið og margbreytilegt, í stuttri sögu íslenskrar listasögu.8 Hér á landi 

gætti ekki sömu áhrifa og í rótgrónum menningarsamfélögum og stærri borgum með 

langa myndlistarhefð. Alþjóðleg áhrif bárust til landsins víða að með ungum listamönnum 

sem höfðu dvalið erlendis við nám. Átökin við strigann og frelsið var drifkrafturinn í 

sköpun listarinnar, líðandi stund, veruleikinn sjálfur, mannleg samskipti, mannslíkaminn 

og tilfinningalífið.9 Þrátt fyrir fáar hefðir hér á landi var þó borin virðing fyrir fortíðinni 

líkt og hjá erlendum kollegum. Þegar tók að hægjast um og ærslaganginum lauk um 1984, 

tók við meiri einbeiting og agi hjá þeim listamönnum sem héldu sig við málverkið. Leitað 

var fanga í kyrrð og andlegri upphafningu náttúrunnar.10  

 Tímarit og bækur sem bárust til landsins höfðu áhrif á ungt myndlistarfólk. Ein 

þeirra bóka var gefin út í tengslum við Aperto-sýninguna á Feneyjatvíæringnum 1980. 

Ítalski sýningarstjórinn og listgagnrýnandinn, Achille Bonito Oliva (1939), skrifaði La 

 
6 Gunnar B. Kvaran, „Málverkið undir aldamót: Endurkoma málverksins 1980-2000,“ í Íslensk listasaga 
frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, V. bindi, Nýtt málverk, gjörningar og innsetningar, ritstj. 
Ólafur Kvaran (Reykjavík: Forlagið og Listasafn Íslands, 2011), 8. 
7 Sama heimild, 17. 
8 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf,“ Málverkið eftir 1980, (Reykjavík: Listasafn 
Íslands, 2006), sýningarskrá, 2. 
9 Laufey Helgadóttir, „Nýja málverkið á Íslandi,“ Málverkið eftir 1980,  (Reykjavík: Listasafn Íslands, 
2006), sýningarskrá, 5. 
10 Sama heimild, 11. 
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Transavanguardia Italiana sem eins konar manifestó.11 Bókin markaði nýtt upphaf og 

aðdáun á málverkinu þar sem litið var til ríkulegs frásagnarheims í myndlist ítalskrar 

fortíðar. Í myndmálinu fólst táknræn eða fígúratíf leit að löngu liðnum tíma eins og finna 

mátti í verkum þeirra ítölsku málara sem Oliva tók undir sinn verndarvæng og fjallaði um 

í bókinni. Má þar nefna helsta Francesco Clemente (1952), Sandro Chia (1946), Enzo 

Cucchi (1949), Mimmo Paladino (1948) og Nicola de Maria (1954) 12 sem síðar urðu að 

stjörnum, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Einkennandi við myndir þeirra var óljóst 

endurlit til fortíðar þar sem myndefnið er túlkað með tvíræðni nútímamannsins. 

Myndmálið gerir það að verkum að í minni áhorfandans vakna kenndir og óljósar 

listsögulegar minningar sem erfitt er að staðsetja.13 Bókin barst snemma til Íslands og 

varð mjög vinsæl á meðal íslenskra myndlistarnema.14 Meðal þess sem höfundur 

bókarinnar leggur áherslu á er „...mikilvægi einstaklingsins, sjálfsmeðvitund og eigið 

gildi.“15 Í þessu fólst frelsi listamannsins til þess að brjótast út úr hefðinni, fara gegn 

settum reglum og nýta sér efni úr öllum áttum jafnt nútíð, framtíð og fortíð. Listamenn 

gerðu upp og endurmátu móderníska hugsun sjöunda áratugarins sem opnaði þeim nýjar 

leiðir til framþróunar og fjölbreytileika í myndlistinni.16 

 Andi nýja málverksins hér á landi einkenndist af hraða og grófleika þar sem 

teikningin varð kveikjan að framhaldinu eða ráðist var á strigann með offorsi og ákefð. 

Mynd Daða Guðbjörnssonar (1954-) Rauð tunga (1982) er dæmi um óheflaða og hráa 

áferð myndefnisins þar sem ofsafengið andlit er mótað með gulum, rauðum  og svörtum 

lit sem fyllir út í myndflötinn og rekur út úr sér eldrauða krullaða tungu, berar hvítar 

vígtennur og ranghvolfir augunum í galsa.17 Helga Þorgils Friðjónssonar (1953-), einn 

helsti forgengill ný-málverksins18 teiknaði skrípamynda sem hann yfirfærði 

teiknimyndafígúrur með sjálfsmynd sinni sem hann yfirfærði á myndlistarstriga.19 Verk 

hans Ríki Poseidon (1988) sýnir fágaðra myndverk þegar ákefðinni linnir.20 Naktar 

hornóttar skyrhvítar verur, holdlegur karl og engill sem snýr baki í áhorfendur eru 

staðsettar eins og uppstilling í upphafinni sviðsmynd af íslensku landslagi. Verkið vísar í 

 
11 Laufey Helgadóttir, „Gærdagurinn er saga en nútíðin gjöf,“ 2. 
12 Sama heimild. 
13 Sama heimild. 
14 Sama heimild. 
15 Sama heimild. 
16 Sama heimild, 4. 
17 Gunnar B. Kvaran, „Málverkið undir aldamót,“ 19. 
18 Sama heimild, 47. 
19 Sama heimild, 49. 
20 Sama heimild, 50. 
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goðsögulegt minni og landslagsverk íslenskra frumherja í myndlistinni þó svo erfitt sé að 

ráða í samhengið. Í viðtali Páls Valssonar við Kristínu í bók um listakonuna, segir hún að 

Helgi Þorgils hafi verið einn þeirra kennara sem „...höfðu mótandi áhrif...“ í hennar 

myndlist.21 

Hjá íslenskum myndlistarmönnum var ekki eins djúpstæð andstaða við menningarleg 

og pólitísk gildi og hjá evrópskum myndlistarmönnum.22 Hér ríkti meiri tjáning 

tilfinninga, gleði og útrás í málverkinu sem var hrein viðbót við hugmyndalistina. 

Tímabilið stóð frekar stutt yfir eða í um þrjú ár en áhrifanna gætti áfram þar sem 

málverkið festist í sessi og listamenn fundu sinn persónulega stíl.  

Gunnar B. Kvaran listfræðingur segir í Listasögu Íslands um þetta tímabil, að 

íslenskir listamenn hafi margir hverjir lagt áherslu á formræna og litfræðilega eiginleika 

málverksins23 en hafi þó skipst í mismunandi hugmyndalegar nálganir og aðferðir. Kristín 

fellur undir þann hóp ungra myndlistarmanna sem tileinkaði sér fígúratíft 

frásagnarmálverk, þar sem teikningin skiptir máli ásamt myndrænni og táknrænni 

frásögn. Í verkunum er goðsögulegt minni, dulúð og táknsæi túlkað á afar persónulegan 

hátt.  

 Kristín mótaðist að nokkru leyti af áhrifum tíðarandans en hugur hennar og 

persónuleiki hreifst frekar af fegurð, fágun og fínleika. Vönduð vinnubrögð, nákvæmni 

og yfirlega skapaði henni sérstöðu í myndlistinni. Sá einlægi vilji hennar til þess að ná 

árangri og verða málari stýrði leiðinni í myndlistarnám á Ítalíu eftir heldur óhefðbundum 

leiðum. Á þeim slóðum tengist saman hugarheimur hennar og upplifun við strauma 

ítölsku samtímalistarinnar.24 

2.2 Að hvíla andann en verða innblásin 
Kristín sótti um framhaldsnám í skólum sem voru vinsælir hjá íslenskum 

myndlistarnemum í Norður-Evrópu. Umsóknum hennar var hafnað á þeim forsendum að 

hún væri of klassísk, miðað við þeirra nálgun á samtímalistina.25 Ákvað hún þá að taka 

sér hlé frá námi og láta gamlan æskudraum rætast, að dvelja í klaustri.  

 Kristín sótti um dvöl í Fransiskusklaustri í Róm og var þar í tæpt ár, frá 1987-

1988. Ákvörðunin var ekki tekin á þeim forsendum að hún væri svo trúuð, að sögn 

 
21 Páll Valsson, „Hinn heiti kjarni tilverunnar,“ í Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós (Reykjavík: Eyja 
útgáfufélag, 2011), 13. 
22 Sama heimild, 17. 
23 Sama heimild. 
24 Gunnar B. Kvaran, „Málverkið undir aldamót,“ 60. 
25 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal 25. október 2018. 
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Kristínar, heldur þeirri upplifun að fá að hvíla hugann í andlegu umhverfi.26 Ein systranna, 

Patricia Pears frá Bandaríkjunum, málaði íkona, sem hugur Kristínar hafði staðið til að 

læra.27 Varð þeim vel til vina og af góðmennsku kenndi hún Kristínu tækni og hefðir 

íkonagerðar sem innifelur, ekki hvað síst, nákvæmni og öguð vinnubrögð í eftirgerð 

frumgerðarinnar. Á sunnudögum heimsóttu þær saman orþódox kirkju í næsta nágrenni, 

þar sem fyrsti íkoni Kristínar, María með barnið, var blessaður.28  

 Hver stelling, handahreyfing, litir, línur, tákn og gylling gefur til kynna tilgang 

íkonans og opinberar guðdóminn fyrir hinum trúaða. Íkoninn ávarpar áhorfandann, líkt 

og skrifuð mynd, sem les hann með sama hætti og guðspjöllin. Helgimyndagerðin er 

þjónusta sem listamaðurinn helgar sig út fyrir eigið sjálf29 og samtímis þarf hann að vekja 

upp trúarlega löngun tilbeiðslunnar hjá áhorfandanum. Í helgimyndinni býr uppspretta 

trúarlífsins sem listamaðurinn tengir sig við en þannig skilar íkoninn því hlutverki að vera 

gluggi inn í æðri veruleika.30  

 Íkoni Kristínar, Guðsmóðirin frá Vladimir (2002), er nákvæm eftirmynd 

frumgerðarinnar og góður vitinsburður um tæknilega þekkingu og skilning á 

íkonahefðinni (Mynd 1). Trúarlegur áhugi Kristínar, hugleiðslutækni og áhugi á 

mannrækt var góður grunnur til þess að meðtaka það hugarástand sem íkonagerðin krefst. 

Klausturreynslan gaf Kristínu nýja sýn á fagurfræði listasögunnar og skilning á þeim 

djúpa kjarna myndmálsins sem býr í menningu og sögu hinnar klassísku 

myndlistarhefðar.  

 Maríudýrkun var mikilvægur þáttur í klaustur- og trúarlífi systranna, enda töluðu 

þær um Maríu eins hún væri ein af þeim. Samverustundir Kristínar með systrunum, gengu 

oft út á samræður um Maríu; hvernig þungunin hafi átt sér stað, aðragandi þess og hvort 

Jósep hafi verið góður við hana, svona miklu eldri maður.31 Sannfæring systranna um það 

að yfirnáttúrulegir hlutir hefðu komið atburðum af stað og von þeirra um heiðarleika 

Jóseps, í umróti viðburða sem fylgdu í kjölfarið, endurspeglar hinn sammannlega kjarna 

sem býr í öllum manneskjum. Vonina um að allt fari vel, á endanum.32  

 
26 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal 25. október 2018. 
27 Sama heimild. 
28 Sama heimild.  
29 Kristín Gunnlaugsdóttir, 2013 – Blómgun, heimildamynd, Vimeo-video, Ljósop ehf., 
https://vimeo.com/84770593 (sótt 13. maí 2020). 
30 Ólafur Gíslason, „Ljósið að handan,“ Kristín Gunnlaugsdóttir, september-október 1995, ritstj. Gunnar 
B. Kvaran, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 1995), sýningarskrá, 6. 
31 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018. 
32 Sama heimild. 
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 Málverkið Boðun Maríu (1991) (Mynd 2) sýnir boðunardag Maríu meyjar, þegar 

erkiengillinn Gabriel birtist henni með þau tíðindi að hún sé útvalin af Guði til þess að 

fæða frelsara heimsins.33 Kristín sýndi þetta verk í safnaðarheimilinu á Akureyri árið 

1992. Verkið sýnir tvær verur, ljósar yfirlitum, í hvítum klæðum með þungum fellingum, 

staðsettar í óljósu, bogadregnu rými eða súlnagöngum, einhvers konar hugsýn. Önnur 

situr á koll með bók viskunnar við fætur sér, hin stendur fyrir framan hana og horfir til 

hennar með mildu augnaráði. Líkamarnir eru langir og mjóslegnir, líkt og af öðrum heimi 

og birtan af þeim kemur innan frá, í býsönskum stíl. Engillinn stendur og beinir hendinni, 

eins og í ávarpi, að Maríu sem situr hugsandi og undirgefin, ef ráða má í sveigju efrihluta 

líkamans og andlitssvip. Skuggavarp á vegg af líkama Maríu gefur í skin mannlegt eðli 

hennar og einlægni, andspænis hinum heilaga anda, líkt og á fresku meistara Fra Angelico 

(1400-1455) The Annunciation (um 1440) í San Marco klaustrinu í Flórens af sama efni.34 

Mikil kyrrð er í verkinu og það er eins og samskipti veranna fari fram á andlegu sviði, án 

orða, en líkamsstaða, persónueinkenni og tjáningarríkt viðmót lýsir ákveðnum hugblæ en 

um leið tilfinningalegum viðbrögðum. Blæbrigði ljóss og skugga móta verkið í 

einfaldleika sínum. Trúarlegur andi verksins vekur upp óljósa minningu um eitthvað 

hreint, fagurt og tímalaust. Þó er skuggi yfir andliti Maríu, fjarrænn, kvíðablandinn svipur 

sem vekur upp efasemdir. Er þetta mikilvæga hlutverk of stórt fyrir unglingsstúlku? 

Verður hún að samþykkja hlutverk sitt án þess að eiga val um annað? Listakonunni tekst 

að mynda spennu með örfínum og blæbrigðaríkum hætti um hlutverk og viðhorf til 

kvenna í gegnum aldirnar.  

 Trúarþörfin er neistinn og uppsprettan í myndlist Kristínar sem hún telur vera 

náskylda sköpunarkraftinum, óháð trénuðum trúarkerfum og stofnunum þeirra.35 Frá 

barnsaldri hefur jafnvægi í hlutverkum kvenna og karla verið Kristínu hugleikið.36 Telur 

hún Maríu vera mótvægið við karllæg viðhorf til kvenna og undirstrikar það með því að 

sýna hennar sönnu mynd sem jarðbunda konu, jafnt og andlega. Bæling og misbeiting 

valds telur hún vera undirrót þess að það er „mannanna verk hvernig litið er á konur.“37 

 
33 Kristín Gunnlaugsdóttir, Boðun Maríu, 1991, í Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir Rós (Reykjavík, Eyja 
útgáfufélag, 2011), 39. 
34 Fred S. Kleiner, Gardner´s art through the ages: A global history, 13. útg. (Boston, MA: Thomson 
Wadsworth, 2009), 556. 
35 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018. 
36 Sama heimild. 
37 Sama heimild. 
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2.3 Mótunarár í Flórens 
Akademía hinna fögru lista í Flórens er þekkt fyrir íhaldssama kennsluhætti í klassískri 

myndhefð og freskumálun.38 Kristín kaus að sækja um í þann skóla. Þar með gengur hún 

í fótspor íslenskra listamanna á borð við Gerði Helgadóttur, Erro, Jóhannes Jóhannesson 

og fleiri af þeirri kynslóð, líkt og Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur, bendir á í 

bókadómi Tímarits Máls og menningar um bók Páls Valssonar Kristín 

Gunnlaugsdóttir:Undir rós.39 Íhaldssemi ríkti í klassískri myndhefð, fagurfræði og 

freskumálun. Staðnaðar kennsluaðferðir þóttu Kristínu gamaldags og úr tengslum við 

nýja strauma í samtímalistinnni.40 Af sama tagi þótti kennurum og samnemendum áhugi 

hennar á miðaldamálurum lítið spennandi viðfangsefni. Enda er engu þar við að bæta. 

Sjálfstæði og frelsisþörf Kristínar var umfram það sem skólinn gat veitt henni. Hún var 

því hvött til þess að leita einnig utan skólans að sinni fjöl.  

 Flórensborg er lifandi listasaga þar sem finna má stórkostleg listaverk á hverju 

götuhorni, í kirkjum og byggingarlist. Kristín heillaðist af freskum Giotto di Bondone 

(um 1267-1337) og verkum þeirra meistara sem tilheyrðu Siena-skólanum sem samanstóð 

af málurum sem tengdust Flórens og Siena á 13. og 14. öld.41 Myndlist þessara meistara 

var mótuð af trúarlegu myndmáli og endurliti til grísk-rómversku hefðarinnar, þar sem 

fígúrur fengu á sig holdlegan blæ með þrívídd á tvívíðum fleti og lýstu innra ljósi.42 

Altaristöflur þessara meistara af Maríu (Madonna) og barni, sýna áhrif húmanismans á 

þróun þeirrar myndgerðar frá framsæi og reglufestu íkona, yfir í náttúrulega 

persónusköpun og tjáningu tilfinninga í myndmálinu.43 Fegurðin heillaði Kristínu sem 

fólst í litríku og ríkulegu myndmáli þrungið dulúð og þakið blaðgulli, aðferð sem hana 

dreymdi um að læra og nota í eigin verk. Hin aldagamla handverksþekking var ennþá við 

lýði á handverkstæðum (bottega) fyrir húsgögn og myndaramma í hliðargötum Flórens 

borgar. Þangað leitaði Kristín til að læra að leggja blaðgull.44  

Markmið Kristínar í málaralistinni var ekki handverkið sjálft eða tæknilegar aðferðir 

meistaranna, heldur hvernig hún ætti að samræma þekkinguna við eigin hugðarefni í 

 
38 Aðalsteinn Ingólfsson, „Hægara sýnt en greint,“ í Tímarit Máls og menningar, ritstj. Guðmundur Andri 
Thorsson (Reykjavík: Forlagið 2011), 132. 
39 Sama heimild. 
40 Kristín Gunnlaugsdóttir, 2013 – Blómgun. 
41 Páll Valsson, „Hinn heiti kjarni tilverunnar,“ í Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós (Reykjavík: Eyja 
útgáfufélag, 2011), 17. 
42 Fred S. Kleiner, Gardner´s Art through the ages, 505-509. 
43 Sama heimild, 507. 
44 Páll Valsson, „Hinn heiti kjarni tilverunnar,“ 17. 
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myndlistinni. Í gegnum gallerí í Flórens kynntist hún listamanninum Lorenzo Bonechi 

(1955-1994). Hann fékk viðurnefnið „málari ljóssins“ vegna endursköpunar hans á 

klassískri málarahefð miðalda, þar sem ljósið í verkinu stafar frá innri birtu verksin.45 

Myndheimur hans var mjög persónulegur sem ekki hvað síst hafði áhrif á Kristínu og 

þróun hennar eigin myndmáls. 

2.3.1 Áhrif Lorenzo Bonechi 
Bonechi var í hópi ítalskra „nýrómantískra“ málara eins og Aðalsteinn Ingólfsson lýsir 

þeim sem „...eins konar ný-Prerafaelíta...“ á áttunda og níunda áratugnum. 46 Horft var til 

fágaðra hefða og viðfangsefna fortíðar í anda íhlutunarstefnu póstmódernismans.47 

Michele Loffredo sagnfræðingur og listgagnrýnandi, segir Bonechi hafa viljað ganga 

lengra með því að rannsaka rætur klassíska málverksins og býsanska myndhefð á 

sálrænum nótum. 48 Aðallega sótti hann í verk snemm-endurreisnar eftir meistara Siena-

skólans. Rannsóknir hans beindust ekki síst að kjarna inntaksins og uppruna 

formgerðarinnar þar sem sálræn spenna, dulúð og forn tákn höfðu frásagnarlegt gildi. 

Tilgangur Bonechi var að tileinka sér sama andlega ástand, hugarfar og innsæi svo hann 

gæti beitt sömu táknum og látbragði í eigin myndlist, á sannfærandi hátt.49  

 Einkenni mynda Bonechi er samþjappað form þar sem ljós afmarkar hreina liti í 

skærum tónum (Mynd: 3). Nútímalegar, teygðar, fölar og stífar fígúrur, líkastar íkonum 

en þó tjáningarríkar, klæddar í einfaldan, tímalausan, litsterkan fatnað birtast í kyrru, 

upphöfnu landslagi. Nákvæm útlínuteikning fígúranna og litasamspil, ásamt vægi 

þrívíddarinnar, gefur þeim mannlegt yfirbragð og þéttleika. Bakgrunnurinn er einlitur, 

flatur í rauðum, gulum eða bláum lit og fígúrunum er stillt upp á myndflötinn líkt og í 

geometrískri sviðsmynd í anda Mondrian. Aðeins fá tákn jarðargróðurs, byggingarforms 

og landslags, ásamt afstöðu fígúranna og látbragði í myndbyggingunni, fela í sér 

upphafningu klassíska málverksins og tengja listamanninn við uppruna sinn í Toskana. 

Trúarleg spenna er í myndum Bonechi sem birtir löngun listamannsins til afhjúpunar á 

þeirri bælingu sem fylgir því að vera trúaður.50 Einsemd og þrá mannsins eftir einhverju 

 
45 Michele Loffredo, „Remembering Lorenzo Bonechi: Between tradition and modernity,“ Wall Street 
International Magazine, vefsíða, birt af Wart þann 4. nóvember 2014, https://wsimag.com/it/arte/11902-
ricordando-lorenzo-bonechi (sótt 15. maí 2020). 
46 Aðalsteinn Ingólfsson, „Hægara sýnt en greint,“ 132. 
47 Sama heimild. 
48 Sama heimild. 
49 Sama heimild. 
50 Loffredo, „Remembering Lorenzo Bonechi.“ 
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æðra túlkar Bonechi í anda húmanismans með snertingu, fasi og handahreyfingum 

fígúranna. Staðsetning fígúra í forgrunni verkanna, gefur til kynna fjarlægð og 

óáþreifanlega spennu eins og beðið sé eftir einhverju.  

 Myndin Figure, 1989 (Mynd 4), er Madonnumynd þar sem Bonechi leikur sér 

með eiginleika íkona og flókið táknmál býsanskrar hefðar á nýstárlegan hátt í anda 

geometríunnar. Myndefnið er kunnuglegt en lítið annað en andlitsdrættir og glóandi ský 

á bláum bakgrunni, umhverfis höfuð fígúrunnar, gefur áhorfandanum svigrúm til eigin 

túlkunar á því sem gæti verið kunnuglegt frá upphöfnu myndefni fortíðar. Verkið Figure, 

1993 (Mynd 5) sýnir nekt dyggðar (nuditas virtualis) með því að vísa hendi til himins, 

eina af fjórum tegundum nektar sem miðaldakirkjan samþykkti.51 Staða stúlkunnar í 

„contrapposto“ er tilvísun í Fæðingu Venusar (um 1484-1486) eftir Botticelli (1444-

1510). Sú nekt var guði ekki þóknanleg og talin glæpsamleg, því hún vísaði til hinnar 

jarðnesku ástargyðju.52 Bonechi setur hér saman í eina persónu, frjósaman náttúrulegan 

líkama konunnar og andlegar dyggðir sakleysis og sannleika.53  

 Sérstaða Bonechi fólst í því hvernig hann tengdi saman hugsun og innsæi 

miðaldameistaranna, ásamt notkun hans á goðsagnarlegu myndmáli í túlkun sinni á stöðu 

nútíma mannsins og andlegri leit.54 Bonechi hafði mikil áhrif á Kristínu og hvatti hana til 

þess að vera sjálfri sér trú í myndlistinni.55 Þarna sá Kristín samhljóm í sinni eigin 

myndsköpun sem ætti erindi inn í samtímann.  

  

 
51 Björn Th. Björnsson, Aldateikn, (Reykjavík: Mál og menning, 1973), 42-43. 
52 Sama heimild. 
53 Charles D. Marco, „Lorenzo Bonechi 1982 - 1994“, vefsíða Artattica, Writing on Laurenzo, birt af 
Giovanni Terminio, 1998-2020, (sótt 12. maí 2020), http://artattica.com/LorenzoBonechi/index.html. 
54 Loffredo, „Remembering Lorenzo Bonechi.“ 
55 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018. 
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3 Birtingarmynd Maríuminnis 

3.1 Móðirin  
Móðirin er kjarninn í Maríuminni Kristínar þegar hún fjallar um hlutverk og stöðu 

kvenna, jafnt og manneskjunnar sem heildar. Móðurmyndin er það sem hefur áhrif á og 

snertir alla, tilfinningalega og andlega. Það er ekki síst andlegi þátturinn sem Kristín 

vinnur með á þann hátt að viðtakandinn verður ósjálfrátt ekki aðeins aðnjótandi heldur 

þátttakandi í verkunum. Áhrifanna nýtur í gegnum fegurðina í vönduðu verki, 

nostursamlegri yfirlegu, blaðgulli, birtu litanna og upphafinni tilfinningu andspænis 

verkunum.  

 Undirstaðan í myndheimi Kristínar, frá því hún kemur úr námi, er byggð á andlegu 

og trúarlegu myndmáli kristinnar kirkju sem einnig er grunntónninn í stigskiptu 

valdakerfi vestrænnar menningar. Í málverkum Kristínar eru ákveðnir þættir í 

hugmyndafræðilegum bakgrunni móðurímyndar Maríu sem hún nýtir til þess að kalla 

fram tengsl og hughrif viðtakenda í gegnum sinn eigin reynsluheim. Sú tilfinning er 

móðirin sem skapandi afl, þegar hún elur af sér barn, sýnir því ástúð og nærir það af 

líkama sínum. Í Maríumyndum miðalda táknaði þetta mannlega þáttinn í Kristi og 

sambandi hans við Guð og menn.56 Þessi mannlegi þáttur er leiðarstef í myndmáli 

Kristínar, þar sem markmiðið er að afhjúpa sannleikann um trú og þörf manneskjunnar 

fyrir andlegt líf. Í það minnsta að leiða áhorfandann inn á brautir æðri tilgangs innra með 

honum sjálfum.57  

Í eldri málverkum Kristínar tengir hún sterkt við Maríu fyrir það hvað hún táknar 

gagnvart barni sínu, hina óskilyrtu ást og kærleika.58 Þeirri upplifun vildi hún deila með 

öðrum í gegnum myndlistina.59 Á íkonasýningu í Hallgrímskirkju árið 1994 kynnir hún 

fyrir Íslendingum „persónugallerí eilífðarinnar“60 eins og Auður A. Ólafsdóttir, 

listfræðingur, nefnir helgimyndirnar. Íkonamyndir unnar eftir ströngustu reglum þeirrar 

iðju. Um þriðjungur íkonanna voru af Maríu með barnið61 en það er líka það myndefni 

 
56 Ásdís Egilsdóttir, „Kvendýrlingar og kvenímynd trúarlegra bókmennta á Íslandi,“ í Fræðinæmi, 
útgefnar greinar í tilefni 70 ára afmælis, ritstj.fulltr. Kolfinna Jónatansdóttir (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2016), 195-196.  
57 Guðmundur Oddur Guðmundsson, „Sjálfsmyndir af manneskjunni,“ í Skírnir, tímarit, 172 árg., ritstj. 
Jón Karl Helgason og Róbert H. Haraldsson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1998), 257.  
58 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 25. október 2018.  
59 Sama heimild. 
60 Auður A. Ólafsdóttir, „Vagina Eterna,“ í Skírnir, tímarit, 187. árg., ritstj. Sveinn Yngvi Egilsson og 
Svavar Hrafn Svavarsson (Reykjavík: 2013), 422. 
61 Gísli Sigurðsson, „Tímalaus dulúð,“ Morgunblaðið, Lesbók, vefsíða, birt þann 26. nóvember 1994,  
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3310860 (sótt 18. maí 2020). 



 

 16 
 
 

sem flestir viðtakendur tengja vel við. Íkonarnir sýndu tæknilega þekkingu og reglufestu 

hins trúarlega aga sem Kristín hafði tileinkað sér. Samtímis vann hún að stærri og smærri 

verkum í olíu og eggtemperu, sem er hennar helsti myndmiðill, með frjálsri myndsköpun. 

Regluverk íkona og helgimynda um samræmi forms og innihalds viku fyrir persónulegri 

túlkun.  

Á fyrstu einkasýningu Kristínar á Kjarvalsstöðum árið 1995 sýnir hún afrakstur 

myndlistarnámsins á Ítalíu. Á þeirri sýningu birtist einhvers konar myndabanki hennar 

eigin hugarheims.62 Ólafur Gíslason, listfræðingur, skrifar í sýningarskrá að leit Kristínar 

í trúarlega myndlist fyrri alda séu viðbrögð hennar við myndlist tuttugustu aldarinnar, 

sem einkennst hefur af upplausn á heildarsýn mannsins.63 Getið er í formála 

sýningarskrárinnar að um framandi tón í myndlistarsenu Íslands sé að ræða, með 

tilvísunum í býsanskar hefðir, en að listakonan vinni í hugmyndafræði Nýja 

málverksins.64 Sýningin gaf til kynna hugðarefni Kristínar og sterk áhrif miðaldamálara 

Ítalíu, þá sérstaklega í tveimur stórum olíumálverkum af Maríu guðsmóður með 

Jesúbarnið og einni af bláklæddum englum sem umlykja barn.  

Þekking Kristínar á íkonagerð var einnig áberandi í minni fígúratífum verkum 

unnum með eggtemperu á tré. Andlegt yfirbragð þeirra birtist í gotneskum- og hringlaga 

formum, kúlum og frístandandi verkum, þar sem málað er á báðar hliðar. Litirnir eru 

bjartir og djúpir og víða sjást óefniskenndir líkamar svífa ýmist í einhvers konar draumsýn 

himinfestingarinnar eða lokuðu rými. Táknmálið einkennist af dýrum, jurtum og blómum 

umvöfðum gullsleginni birtu sólarinnar. 

Á stórum móðurmyndunum sitja Madonnur í hásæti með barnið í fanginu, að 

býsanskri fyrirmynd. Báðar nefnir listakonan, María með Jesúbarnið, önnur gerð 1992, 

hin 1993. Sú fyrri hefur svipmót íkona með stór möndlulaga augu, langt nef, lítinn munn 

og skyggðar fellingar á hálsi. Barnið í fangi hennar, með andlit fullorðins manns, horfir 

út til áhorfandans í bleiku klæði með bolta milli handanna. Sorg skín úr andliti 

svartklæddrar móðurinnar yfir örlögum sonarins. Oddbogi ytra forms rammans kallast á 

við dauft formið á baki hásætisins. Gylltur bakgrunnurinn undirstrikar eilífðina og 

staðleysu verksins. Aðeins tilfinning móðurinnar verður þungamiðja þess. Seinni myndin 

(Mynd 6) hefur yfirbragð hinnar ítölsku síð-endurreisnar. Móðirin situr með fullum þunga 

 
62 Auður A. Ólafsdóttir, „Vagina eterna,“ 422.   
63 Ólafur Gíslason, „Ljósið að handan“, 5. 
64 Guðrún Jónsóttir, Kristín Gunnlaugsdóttir, september – október 1995, (Reykjavík: Listasafn 
Reykjavíkur, 1995), sýningarskrá, 3.  
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í hásæti sem formað er eingöngu með útlínuteikningu. Kjóll hennar er rauður og möttull 

svarblár með fínlegri gullbryddingu. Barnið er komið upp í hálsakot, nakið með gegnsæja 

lendaskýlu. Raunsæir andlitsdrættir og líkamsform gefur fígúrunum vigt eins og um 

raunverulegar persónur sé að ræða. Nánd móður og barns birtist hér í anda 

Madonnumynda ítölsku endurreisnarmálaranna Giotto (um 1266-1337) og Duccio (um 

1278-1318) sem máluðu tilfinningar á raunsæislegan hátt eins og um lifandi persónur 

væri að ræða.65 Móðirin horfir út úr myndinni, á meðan barnið horfir út í fjarskann, 

dreymið á svip. Í hásæti situr manneskjan með sjálfa sig í fanginu66 og veitir áhorfendum 

hlutdeild í gleði sinni. Verkin eru eins og gluggi út, eða inn í heim tilfinninga, sakleysis 

og hreinleika þar sem vonin býr. Hin tímalausa veröld sálarinnar birtist í yfirskilvitlegri 

birtu og kveikir um leið kenndir í brjósti áhorfenda. Myndabanki Kristínar skapaði þannig 

hrif67 hjá viðtakendum að verk hennar voru keypt fyrir lúterskar kirkjubyggingar, 

opinberar stofnanir, af félagasamtökum og almenningi. Mikil eftirspurn eftir 

myndverkum listakonunnar gerði það að verkum að hún gat séð fyrir sér sem listamaður.  

Það voru margir sem veltu því fyrir sér hvernig Kristínu tókst að tengja saman 

kaþólska miðaldalist við lúterskan veruleika á Íslandi.68 

3.1.1 Erkitýpan hið sammannlega móðurminni 
Upphafin andleg fegurð, umvafin dulúð ljóss og birtu, einkennir móðurmyndir Kristínar. 

Það er þó dýpri skilningur á þessu myndefni sem skoða má út frá djúpsálarfræðinni. 

 Rannsóknir Carl Gustav Jung (1875-1961) á huglægum veruleika sálarlífsins 

beindust að sjálfinu, sem stýrir tengslum og upplifun einstaklingsins á sínum ytri og innri 

veruleika.69 Í undirvitundinni geymast mismunandi persónuleikagerðir sem Jung kallar 

erkitýpur eða sálrænar formgerðir.70 Erkitýpan er samheiti yfir frummynd sem birtist 

endurtekið við ákveðnar aðstæður sem tiltekin manngerð.71 Trúarbrögð og goðsöguleg 

minni byggja á þessum hugmyndum í myndbirtingu mannlegra tengsla, til dæmis móður 

og barns. Jung heldur því fram að í undirvitundinni búi þannig sammannleg vitund sem 

 
65 Fred S. Kleiner, Gardner´s Art through the ages, 505-509. 
66 Kristín Gunnlaugsdóttir notar víða í viðtölum þegar hún lýsir móðurverkum sínum „manneskan með 
sjálfa sig í fanginu.“ 
67 Samkvæmt Snöru þá eru hrif það sama og að hrífast, saman ber á-hrif, hug-hrif, skyn-hrif o.s.frv. 
68 Aðalsteinn Ingólfsson, „Hægara sýnt en greint,“ 131. 
69 Journal Psyche, „The Jungian Model of the Psyche,“ vefsíða, höf. síðunnar, sótt þann 15. maí 2020, (HB 
2000)   http://journalpsyche.org/jungian-model-psyche/ 
70 Haukur Ingi Jónasson, „Hver var Carl Gustav Jung?“ Vísindavefurinn, 30. maí 2011, sótt 15. maí 2020, 
http://visindavefur.is/svar.php?id=28079. 
71 HB, „Hvað eru svokallaðar erkitýpur (archetypes)?“ Vísindavefurinn, 14. maí 2000, sótt 15. maí 2020, 
http://visindavefur.is/svar.php?id=432. 
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dýpkar skilning á lífi og tilgangi hvers og eins. Móðirin er miðpunktur í lífi barns þar til 

það fer að sýna sjálfstæði, en þróast í undivitund þess í erkitýpu. Við erfiðleika og áföll á 

lífsleiðinni leitar manneskjan í þessa ímynd sem hún samsamar sig við.72 Þessi 

tilfinningatengsl og sælutilfinningu reynir fólk að endurskapa síðar á ævinni, til dæmis í 

gegnum trúarlífið. Íkonar og aðrar trúarlegar myndir verða þá staðgenglar ímyndarinnar 

sem grundvallartraustið byggist á.  

 Jung fjallar einnig um einsömunarferli (e. individuation process), sem felst í leit 

persónunnar að sjálfri sér og samsömun (e. identification) hennar við aðra.73 Í þessu felst 

samhljómur þegar áhorfendur spegla sig í verkum Kristínar, sem ef til vill gefur þeim 

nýja sýn á sjálfan sig og eigin tilfinningar. Í viðtali við Kristínu í Skírni vorið 1998 segir 

hún að náin tengsl við áhorfandann, tilfinningalega og andlega, skipti öllu máli þegar 

verkin eru rýnd.74  

 Maríumyndir Kristínar fara fyrst að vera reglulegur fasti í myndsköpun hennar  

um það leiti sem hún missir móður sína árið 1998.75 Á þeim tímapunkti ákvað hún einnig 

að stofna sína eigin fjölskyldu, þannig að myndefnið móðir og barn verður henni 

hugleikið.76 Um sama leiti er henni boðið að mála altaristöflu fyrir nýja kirkju í 

Stykkishólmi. Myndefnið sem hún velur er María Guðsmóðir sem kemur með son sinn 

færandi hendi. Verkið tileinkaði hún móður sinni.77 Í fjórða kafla verður fjallað um þá 

mynd í samanburði við aðra altaristöflu Kristínar, rúmum áratug yngri. 

3.2 Maríuminni af ýmsum gerðum 

3.2.1 Meyja og móðir 
Mynd hinnar undirgefnu fögru konu með milda ásýnd, fórnfús, auðmjúk, hógvær og 

hlýðin er sett fram sem mótvægi við Guð, hinn stranga upphafna föður.78  

 Í þessu viðhorfi fólst „tvíhyggja sálar og líkama...“ þar sem sálin er gerð æðri 

líkamanum.79 Sú kenning hefur verið ríkjandi í vestrænum menningarheimi og þá 

 
72 Journal Psyche, „The Jungian Model of the Psyche.“ 
73 Pétur Pétursson, „María mey í þremur kvikmyndum: Greining í ljósi djúpsálarfræðinnar,“ Ritröð 
Guðfræðistofnunar 18, (2003): 105.   
74 Guðmundur Oddur Magnússon, „Sjálfsmyndir af manneskjunni,“ 256.  
75 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt samtal, 25. október 2018. 
76 Sama heimild. 
77 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Móðurkrafturinn og stórleiki íslenskrar vetrarnætur,“ Lesbók Morgunblaðsins 
(1999), 37. 
78 Arnfríður Guðmundsdóttir, „Móðir og meyja,“ í Orðið: Rit félags guðfræðinema, ritstj. Árni Þorlákur 
Guðnason, 37. árgangur, (Reykjavík: Félag guðfræðinema, Háskóla Íslands, 2002), 19.  
79 Björn Þór Vilhjálmsson og Eyja Margrét Brynjarsdóttir, „Mannslíkaminn og hugmyndaheimurinn,“ 
Ritið, 2 (2014), 3. 
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sérstaklega í trúarlegum hugmyndum, þar sem æðri hugsun var talin eiga sér aðeins stað, 

í sálarvitund karla.80 Hið líkamlega tilheyrði konunni vegna hæfileika hennar til þess að 

ala börn og var því tengt dýrslegu eðli, holdlegum fýsnum og erfðasyndinni. Í huga 

kirkjufeðranna var líkami meyjarinnar heill, óflekkaður, skapaður af guði og því 

heilagur.81 Maríu mey var líkt við „lokaðan garð eða lind“82 sem gerir hana verðuga sem 

guðsmóður og fyrirmynd allra kvenna, jafnt og sanntrúaðra.  

Í myndlist síðgotíkur og endurreisnar er meyjan oft á tíðum sýnd sitjandi í miðjum 

rósagarði (hortus conclusus), ýmist með eða án barnsins sem lýsir innileika og nánd. 

Garðurinn táknar frjósemi en var einnig myndlíking fyrir boðunina og vísaði þá til 

meydómsins.83 Myndirnar Miðsumarnótt (1990) og Reyniber (1991) sýna hvor um sig 

unga mey ljósa yfirlitum sitjandi á jörðinni í hvítum kjól með efnismiklu pilsi sem myndar 

djúpar fellingar.84 Í báðum verkunum myndar landslag og dulúðug birta ramma, eða 

nokkurs konar garðvegg sem umlykur meyjuna. Miðsumarnótt er í gulgrænum lit og 

birtan fellur á miðjusetta stúlkuna sem lygnir aftur augum, dreymin á svip. Náttúrutenging 

er sterk í myndinni þar sem nýjar, kraftmiklar jurtir vaxa allt um kring sem tákn um 

frjósemi jarðar. Myndin Reyniber er dimmrauð en meyjan og hvítur kjóllinn lýsa innri 

birtu, tákni hreinleika. Greinar með þungum reyniberja klösum yfirskyggja stúlkuna og 

fuglar sitja á greinum allt um kring, líkt og hvíslarar. Stúlkan horfir til áhorfandans líkt 

og í ávarpi, að hún viti hvað verður og býður honum að vera vitni að því. Það er ekki sami 

skuggi yfir andliti stulkunnar og var í Boðun Maríu frá 1991. Trúarlegu myndmáli er 

einfaldað líkt og í myndum Bonechi, enda eru verkin gerð á námsárum Kristínar í Flórens. 

Undirtónninn í þessum verkum er  tenging hins andlega og náttúrulega sem býr í voninni. 

Ef til vill eru þetta draumar ungrar stúlku um frjósama, lifandi framtíð og spenna í 

leyndardómsfullu andrúmslofti yfir því ókomna. 

Upp úr aldamótum 2000 verða móðurmyndir Kristínar áberandi. Mæðurnar sitja í 

landslagi, ýmist á grænum grundum, í flæðarmáli eða hvítri snjóþekju. Íslensk náttúra er 

auðþekkjanlega í bakgrunni, með opnum sjóndeildarhring til himins og fjalla. 

Myndformið er hringlaga eða bogadregið svo og myndbyggingin sem umvefur 

þríhyrningslaga form móðurinnar. Kunnuglegt stef úr trúarlegum verkum háendurreisnar.  

 
80 Marina Warner, Alone of all her sex, (Oxford: Oxford University Press, 1976), 188. 
81Sama heimild, 75. 
82 Sama heimild. 
83 James Hall, Dictionary of subjects and symbols in art, 2. útg. (Boulder: Westview Press, 2008), 139. 
84 Myndir má sjá í bókinni Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós, 34-35.  
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Maríuminnið í verkum Kristínar á árunum 2003-2005,85 ber með sér íslenska 

sveitastemningu og þjóðsagnarlegan blæ huldukvenna, sem kallast á við eldri verk úr 

íslenskri myndlist. Má þar nefna Maríulíkneskið, eftir séra Hjalta Þorsteinsson (1665-

1754) í Vatnsfirði, sem nú er á Þjóðminjasafninu. Þar er María í líki íslenskrar 

sveitastúlku, ljóshærð með rjóða vanga.86 Verkið er mjög sérstakt í ljósi þess að 

Maríumyndum var úthýst úr trúarlegu myndmáli kirkjunnar eftir siðaskiptin 1550. Römm 

er sú taug að móðurmyndin hverfur ekki auðveldlega úr lífi fólks. Líkt og hjá Kristínu, 

þá leitaði Gunnlaugur Scheving (1904-1972) einnig í sagnrænan myndheim sem hann 

innleiddi í eigin myndir.87 Huldukonur Kristínar í íslenskri vornótt kallast á við 

Maríustefið í sveita- og sjávarlífsmyndum Gunnlaugs, þar sem móðirin er verndari og 

lífgjafi í daglegu lífi og athöfnum fólks.88 Jóhannes Kjarval (1885-1972), og fleiri 

frumkvöðlar íslenskrar myndlistar á fyrri hluta tuttugustu aldar, leituðu í táknmynd 

Maríu, til þess að lýsa mikilvægi konunnar í lífi þeirra, þá sérstaklega móðurinnar, 

ástarinnar og tengslanna við náttúruna. Sjálf talar Kristín um að vera í mjög sterkri 

tengingu við náttúruna, hún skynjar hana sem kvenlæga og gerir því ekki greinarmun á 

móður Maríu og móður jörð.89 Þó svo rætur Kristínar séu í helgimyndagerð og myndir 

hennar eigi ýmislegt sameiginlegt þeim himneska táknheimi, þá er myndsýnin hennar 

eigin og persónuleg. Óhikað leikur hún sér með tákn og tilvísanir á óræðan hátt, sem 

innifela ákveðna afstöðu eða sjónarhorn sem endurspeglar persónuleikann og 

tilfinningasviðið.90  

Það er í kjölfar hinna sitjandi mæðra sem Maríumyndir Kristínar fara að taka á sig 

nýja mynd, þær rísa upp í standandi stöðu með heldur annað svipmót.  

3.2.2 Gyðjan tekur sér stöðu  
Í bókinni Undir rós er sýnd röð listaverka Kristínar úr móðurseríu sem unnin var á 

tímabilinu 2007-2009.91 Þar gætir einhverrar óþreyju í endurtekningu myndefnisins.  

 
85 Myndir má sjá í bókinni Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós, 81-87. 
86 Þóra Kristjánsdóttir, Mynd á þili: Íslenskir myndlistarmenn á 16., 17. og 18. öld, (Reykjavík: JPV 
útgáfa og Þjóðminjasafn Íslands, 2005), 95.  
87 Halldór Björn Runólfsson, „Dánargjöf Gunnlaugs Schevings,“ í Gunnlaugur Scheving: úr smiðju 
listamannsins: frá frumdrögum til fullunnins verks, rit 22, ritstj. Ólafur Kvaran, 13-61, (Reykjavík: 
Listasafn Íslands, 1997), 27. 
88 Pétur Pétursson, „Nokkur Maríustef í bókmenntum og myndlist,“ Merki krossins ((1-2) 2002), 4-22, 
17-18.  
89 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 2018. 
90 Auður Ólafsdóttir, „Grafkyrr erum við góð,“ Mátturinn og dýrðin, að eilífu, (Reykjanesbær: Listasafn 
Reykjanesbæjar, 2005).  
91 Myndir má sjá í bókinni Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós, 92-93.  
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 Ljóshærðar mæður með barn á handlegg standa í frekar hrjóstrugu landslagi með 

hvössum fjalldröngum. Þær klæðast dumbrauðum kjólum, hver með sínu sniði, utan 

einnar sem er í rauðri samfellu með sokkaböndum. Meira raunsæis gætir í fígúrunum, líkt 

og Madonnan hafi gengið út úr helgimyndinni, hafi öðlast líf. En það líf er ekki alveg 

auðvelt, umvafin háum klettadröngum sem þrengja að frelsinu, undir oddhvössum 

klettanálum sem mynda bogagöng. Leiðin út í frelsið er að svipta sig klæðum og fylgja 

leiðinni eftir göngunum út í frelsið. Í verkunum gætir áhrifa frá verkum Sandro Botticelli 

(1445-1510), eins og Fæðingu Venusar (um 1485) þar sem hún stendur nakin í 

flæðarmálinu og Vori (um 1480), þar sem Venus er umvafin gróðri jarðar og goðlegum 

verum. Gyðja fegurðar og ástar er eins og eitt með náttúrunni en stendur samt ein í nýju 

upphafi að vori.  

Ný móðurmynd opinberast hjá Kristínu eftir tímabil erfiðleika í einkalífi hennar og 

efnahagshrun samfélagsins.92 Móðir í svörtu sokkabelti (2008) er kona á krossgötum 

(Mynd 7). Rauðgyllt hárið flæðir, eins og logandi kápa, þar sem hún stendur hugsandi og 

hallar undir flatt, í svartri samfellu og háum sokkum, með tvö börn sitt í hvorri hendi. 

Börnunum heldur hún uppi eins og lóðum á vogarskál. Er listakonan hér að meta framtíð 

sína og barna sinna? Eða stendur hún frammi fyrir vali á milli listarinnar og tryggari 

framtíðar á öðru sviði? Börnin birtast í líki ástarguðsins Kúbid,93 annað með fiðlu, tákni 

lista og ástríðu, hitt með bók, tákni visku og lærdóms.94 Enginn sjóndeildarhringur er 

sjáanlegur í bakgrunni, himinn og haf renna saman en móðirin stendur á grænum gróanda, 

vörðuð beinvöxnum trjám með fíngerðum laufkrónum.  

Verkið sýnir, á draumkenndan hátt, stöðu kvenna þegar þær standa frammi fyrir 

þeirri áskorun að standa einar og þurfa að takast á við nýjan veruleika. Móðirin er hér allt 

í senn, María mey, María Magdalena með sitt ríkulega hár og ástargyðjan Venus sem 

tákngervingur sannleika og réttlætis. Við nánari skoðun verður myndin ágeng, þar sem 

takast á andstæður þess háleita og jarðbundna. Fíngerð móðurmyndin og verkið í heild 

kallast á við átök og óvissu hins jarðneska veruleika. Kristín er hér að hefja ferli 

 
92 Páll Valsson, „Hinn heiti kjarni tilverunnar,“ 19. 
93 Ensk-íslenska orðabókin, 1986, þýðing á enska orðinu Amor eða Cubid á vefsíðu Snara.is, 
https://snara.is/ (sótt 18. maí 2020).  
94 James Hall, Dictionary of subjects and symbols in art, 2. útg. (Bandaríkin: Westview Press, 2008), 90-
91.  
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afhjúpunar á bælingu kvenna í gegnum aldirnar þar sem hún fer inn á kvenorkuna, sjálfan 

lífskraftinn sem tengir saman himinn og jörð.95 

3.3 Jarðtenging – hið andlega og líkamlega mætist 
Í febrúar árið 2010 opnaði Kristín sýningu með nýju myndmáli í Grafíksalnum. Á 

veggjum héngu útsaumuð veggteppi með glaðhlakkalegum konum í óvenjulegum 

stellingum og athöfnum. Hrár, opinn og nakinn sannleikur blasti við áhorfendum, því 

áherslan var miðjan, sköpin, sjálf píkan, farvegur lífsins. Útsaumurinn er eins og hröð 

skissuteikning, saumaður með löngum saumsporum á grófan gróðurstriga. Berar konur í 

uppháum stígvélum, þaktar glimmeri, standandi á haus eða í diskódansi, konur í losta, 

gleði, fæðingu og tilbeiðslu. Þáttaskil í myndmáli Kristínar verða þegar hún bregður á 

leik með skissublokk og blýant, í kreppuástandi eftir bankahrunið árið 2008. Stóru 

málverkin voru orðin svo þung í framleiðslu og tímafrek, sköpunargleðin hafði dvínað í 

fínleikanum og yfirlegunni.96 Hugmyndin að striga og lopabandi sem efnivið kom til út 

frá því að nýta það sem til var á heimilinu, ódýrt og handhægt. Skissunni var varpað upp 

á strigann og saumað í. Hinar heilögu meyjar eru gengnar út úr helgimyndinni og birtast 

í hversdagslífi nútímakonunnar og athöfnum. Orkan, krafturinn og gleðin leynir sér ekki 

í verkunum. Ekkert hik eða varkárni. Listakonan var komin á fulla ferð með kvenorkuna 

og tilfinningaflæði sameinuð í andlegum raunveruleika. 

Þrátt fyrir mikil umskipti í myndmáli og myndgerð er hugmyndafræði verkanna 

ennþá á sömu nótum, þ.e. hið andlega þarf ekki að víkja fyrir því líkamlega eða öfugt. 

Þar sem Kristín hefur alltaf gengist við andlegri og trúarlegri þörf, og nærandi eðli 

móðurinnar, þá eru þessar myndir í rökréttu framhaldi eldri málverka. Kraftbirting 

sköpunarinnar birtist í smáu, en um leið mikilvægu líffæri konunnar, því sem getur af sér 

líf. Jafnvel í sjálfu handverki listakonunnar, hvort heldur það er í málverki, íkonum eða 

útsaumuðum teppum, er myndbirtingin ávalt konan og það sem verður ekki aðskilið frá 

henni, sköpin, þungamiðja mannlegrar tilvistar. 

Í Veggteppi V (2010) (Mynd 8) birtir listakonan hina sameinuðu ímynd konunnar, sú 

heilaga opnar lífsblómið og undirstrikar þar með kvenlegan kraft sköpunarverksins og 

jarðneskan veruleika. Verkið er stórt, líkt og altaristafla, saumað út með silfurþræði á 

grófan striga. Kona með geislabaug stendur nakin á lífsins vegi, umvafin hæðóttu 

 
95 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Kristín og konurnar,“ YouTube vídeó, 4:25, viðtal Þorsteinn J., birt af 
Sagenhaftes Island, Frankfurter buchmesse, Ehrengast 2011, þann 20. júlí 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=uxg33hkqhO0 (sótt 4. maí 2020). 
96 Páll Valsson, „Hinn heiti kjarni tilverunnar,“ 21. 
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landslagi. Teygðar línur fígúrunnar eru fíngerðar en um leið frjálslegar eins og riss, sem 

kallast á við hæga athöfn útsaumsins, glitrandi þráðinn og grófleika strigans. Höfuðið 

hallar fram, hún horfir með glettnum, ögrandi svip framan í áhorfandann og glennir út 

bleik sköpin svo opnast á rósina, hinn lifandi farveg lífsins. Hin helga móðir er orðin heil 

í sáttargjörð um hið jarðneska og guðdóminn með gleði og kátínu að leiðarljósi.97  

Verkið opnar á tabú samfélagsins gagnvart kynhvöt og kynfærum kvenna á öllum 

aldri.98 Í verkinu er sama hugmyndafræði og í upphöfnu myndunum af móðurinni, nema 

hvað Kristín gengur lengra og sýnir hér allar Maríur í hugmyndasögu okkar heimshluta í 

einni ímynd. Þannig tekst henni einnig að skapa nýja ásýnd á konuna sem hefur frelsi til 

þess að vera manneskja í raunverulegum nútíma. Það má ef til vill kalla þetta 

helgimyndabrot (e. iconoclasm) samkvæmt helgiritunum, þar sem María guðsmóðir er 

gerð að kynveru.  

Síðla árs 2010 gengur Kristín enn lengra í myndsköpun sinni á hinni jarðbundnu 

konu með íkonanum Einstæð móðir (2010) (Mynd 9). Í stað hinnar helgu meyjar hefur 

nakin, mjaðmamikil kona með lafandi brjóst í svörtum sokkum og hælaskóm, haldandi á 

fullum innkaupapokum úr Bónus, lætt sér inn í helgidóminn. Hún stendur í báða fætur, 

föst fyrir, ögrandi og glettin á svip. Hrópandi þversögn er í grínkenndri fígúrunni sem 

sinnir hversdagslegum erindum og glansandi blaðgullinu, tákni þess eilífa og 

helgidómsins. Með núningi andstæðna leitast Kristín við að afhjúpa mismunun og 

bælingu á tímum líkams- og æskudýrkunar. Einnig þann sanna veruleika sem einstæðar 

mæður standa oft frammi fyrir, hið daglega streð. Þverstæður í báðum þessum opinskáu 

verkum gefa skýr skilboð um að hver kona er nóg, eins og hún er þar sem hún stendur. 

Hún hikar ekki við að opna á kven- og kynorkuna um leið og hið andlega fær að skína. 

Myndefnið sjálft og efnisval listakonunnar ögrar hefðbundnum viðmiðum í kirkjulegri 

list og altaristöflugerð. Á sama tíma er hún að bjóða áhorfendum upp á samtal, og jafnvel 

leiðréttingu á hefðbundinni kvenímynd, eða skorti á henni, innan kirkjunnar. Hið holdlega 

og veraldlega í bland við það andlega og upphafna myndar mótvægi við karllæga 

guðsmynd.  

 
97 Ásdís Ólafsdóttir, „Gleðirík sáttargjörð holds og anda, Kristín Gunnlaugsdóttir: Undir rós (Reykjavík: 
Eyja, 2011), 31.  
98 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Píka er tabú þar til hún hættir að vera tabú,“ vefsíða RÚV, 5:00-8:00, viðtal 
eftir Höllu Harðardóttur í Víðsjá, birt 23. nóvember 2018, https://www.ruv.is/frett/pika-er-tabu-thar-til-
hun-haettir-ad-vera-tabu.  
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3.3.1 Lífsblómið 
Rósin hefur verið leiðarstef í táknheimi Kristínar og sést víða í myndmáli hennar. Í 

móðurmyndunum og gylltum íkonamyndum notar hún rósina til þess að draga fram 

ákveðnar tilfinningar eða andrúmsloft. Oftast eru þær ljósrauðar, hvítar, bleikar eða 

dimmrauðar, tákn ástar, hreinleika og fórnar. Táknmál rósarinnar vísar hvoru tveggja til 

Maríu guðsmóður, sem rósar án þyrna eða hreinleika hennar og ástargyðjunnar Venusar, 

en blóð hennar litaði hvítu rósina rauða.99  

Orðasambandið að tala undir rós (lat. sub rosa) merkir að segja eitthvað óbeinum 

orðum þegar gæta á þagmælsku um viðkvæm málefni.100 Rósin springur út með berorðu 

myndmáli á sýningunni Sköpunarverk í Listasafni Íslands árið 2013 (Mynd 10 og 11). 

Sköp kvenna, píkan, urðu að litríkum blómagarði á gulllögðum, útskornum viðarplötum 

sem minntu á blómamyndir bandarísku listakonunnar Georgia O´Keeffe (1887-1986). 

Einnig má sjá samhljóm með postulínsdiskum og útsaumi í fjölþættu samstarfsverki Judy 

Chicago (1939), The Dinner Party (1974-79), sem varpar ljósi á arfleifð kvenna til 

menningar og lista án teljandi viðurkenningar. Kristín beinir athyglinni að handverki 

kvenna með útsaumuðum fjögurra metra háum sköpum í rauðum lit, sem þræða óljóst 

línu raunsæis og táknmyndar. Verkin komu áhorfendum á óvart, hvað þennan nýja 

myndheim varðar og áræði hennar að nota áfram aldagamlar hefði og tækni við 

myndsköpunina. Í verkunum gengur Kristín alla leið og afhjúpar sannleikann. 

 

  

 
99 James Hall, Dictionary of subjects and symbols in art, 329.  
100 Guðrún Kvaran, „Hvernig tala menn undir rós?“ Vísindavefurinn, 13. mars 2012, sótt 15. maí 2020, 
http://visindavefur.is/svar.php?id=61639. 
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4 Frá upphafningu til jarðbindingar 

4.1 Móðurlegar altaristöflur  
Altaristaflan í Stykkishólmskirkju er ein fárra altaristaflna hér á landi þar sem myndefnið 

er eingöngu María með barnið sitt. Þegar altaristaflan var vígð var haft eftir Kristínu í 

blaðaviðtali að tími móður- og kvenorkunnar væri runninn upp og að kaþólska kirkjan 

ætti ekkert frekar tilkall til Maríu en sú lúterska.101  

Nokkuð langur tími fór í hugmyndavinnu verksins og hafði Kristín frjálsar hendur 

með efnistök. Þegar hugmyndin um Maríu með Jesúbarnið kom til hennar, þá varð það 

niðurstaðan. Myndefnið féll vel að hönnun kirkjunnar og Fransiskusklaustur er í næsta 

nágrenni. Á sama tíma fékk Kristín staðfest að hún væri með barni.102 Verkið málaði hún 

á meðgöngunni, sem gefur því tilfinningalegt gildi, svo og móðurmissir stuttu áður.  

María guðsmóðir með barnið (1999) (Mynd 10) er stór og tígulleg mynd yfir altari 

kirkjunnar, eins og gluggi sem opnast út í íslenska vetrarnótt. Bláklædd móðir, ljós 

yfirlitum með mildan svip, kemur svífandi inn yfir íslensku fjallalandslagi með nakið 

barnið á útréttum örmum sínum. Barnið breiðir út faðminn á móti söfnuðinum eins og í 

fögnuði. Indigóblá himinfesting er þakin gylltum stjörnum og jörð er enn undir snjóblæju. 

Frá móður og barni stafar himneskur ljómi sem lýsir upp næturhúmið í landslagi og 

umhverfi sem söfnuðurinn þekkir. Í verkinu gætir áhrifa frá íkonahefðinni, algjör kyrrð, 

friður og jafnvægi í miðjusetningunni. Fórn móðurinnar, í formi íslenskrar konu, er gjöf 

sem söfnuðurinn meðtekur og vekur upp meðvitaðar eða ómeðvitaðar kenndir gagnvart 

hinu upphafna og dularfulla. Hlutverk Maríu guðsmóður er að hefja áhorfandann upp úr 

sínu hversdagslega lífi, þangað sem mannleg þrá leitar, í fegurð og góðvild. 

Móðirin (2012) (Mynd 11), altaristafla í hliðarkapellu Grafarvogskirkju, er handverk 

af allt öðrum toga, að því er virðist. Í veggteppinu er listakonan, rúmum áratug síðar, að 

vinna með nýtt myndmál, þar sem hún notar hluta fyrir heild, pars pro toto; sköp 

konunnar þetta smáa líffæri, farvegur lífsins myndgerist í risastórum blómsköpum. 

Verkið er í huga listakonunnar nokkurs konar klukkustrengur,103 og vísar hún þá í 

aldagamlar útsaumshefðir kvenna sem skreytt hafa altari, kirkjur og heimili. Málaður, 

moldarbrúnn hampstriginn ilmar af jörð og grófleikinn kallar á snertingu. Gyllt 

saumsporin, löng og glitrandi, leiða augun inn að möndlulaga miðju sem myndar 

 
101 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Kominn tími á kvenorkuna,“ viðtal eftir SA, DV helgarblað (23. október 
1999): 22-23, https://timarit.is/page/2991267#page/n21/mode/2up 
102 Sama heimild. 
103 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Píka er tabú...“ 
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umvefjandi form móður með barn. Rósin breiðir úr sér á jörðinni líkt og pilsfaldur 

stúlkunnar í aldingarðinum frá námsárum Kristínar. 

Konur í Grafarvogskirkju stóðu með Kristínu í að fá verkið inn í kirkjuna.104 Sterk 

kvenorkan sem fylgir verkinu var gott mótvægi við þau verk sem voru þar fyrir, flest eftir 

karla. Vegna annars konar myndefnis en venja er til í altaristöflum, lýsir Kristín innihaldi 

verksins í myndlykli sem fylgir verkinu á eftirfarandi hátt: 

Verkið Móðirin fjallar um þann jarðneska veruleika sem við þekkjum og æðri veruleika sem 
við leitumst við að finna. Jarðbrúni liturinn vísar til ilmandi moldarinnar, það er jörðin sem 
við komum frá og hverfum til. Gullsaumurinn og upphafin blómsköpin eru eins og línur milli 
stjarna á himinfestingunni um hánótt og breiða úr sér. Þannig sameinar verkið himinn og 
jörð, hið andlega og hið veraldlega.105  

Mismunurinn á altaristöflunum býr í hefð, viðhorfum og skilningi okkar á fegurðinni, 

sem er innbyggð í móðurmyndina í Stykkishólmi. Fegurð landsins, bláminn, jafnvægi og 

kyrrð, ásamt fórn móðurinnar eru minni í huga söfnuðarins sem Kristín nær að myndgera. 

Hefðbundinn trúarlegur skilningur og móðurminni undirvitundarinnar gefur okkur 

lykilinn. Altaristaflan í Grafarvogskirkju vísar í rósina, tákn hinnar helgu móður. Í 

verkinu dregur Kristín upp skýra mynd af því sem felst í því að vera manneskja með því 

að afhjúpa leyndardóminn sem er kynkrafturinn og þar með á kjarna lífskraftsins.106 

Fegurð altaristöflunnar í Stykkishólmi felst í jafnvægi hlutanna og reglu í skýrum boðskap 

myndmálsins, samkvæmt fornum grískum kenningum um myndlist.107 Í heimssýn 

kristninnar var allt formlaust og án takmarks kennt við hið kvenlega sem þurfti að 

fjarlægja svo stöðugleiki héldist.108 Það er hins vegar á valdi áhorfandans hvaða skilning 

hann leggur í veggteppið. 

 Bæði verkin eru gerð í þeim tilgangi að skreyta helgirými. Kristín segir að verkin 

hennar þróist oft á tíðum í það að verða altaristöflur, vegna stærðar þeirra og hvernig hún 

hugsar verkin. Altaristaflan í Stykkishólmi hefur aðgengilegt og skýrt myndmál, unnið af 

nákvæmni og fínleika með handbragði gömlu ítölsku meistaranna. Einnig er hún gerð á 

þeim tíma sem Kristín er mjög upptekin af klassískum aðferðum myndlistarinnar. Þrátt 

 
104 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 2018. 
105 Kristín Gunnlaugsdóttir, Móðirin (2012), sýningarskrá, 12. nóvember 2018. 
106 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Sköpunarverk,“ viðtal, 3:22-3:36, heimasíða, Listasafn Íslands, vegna 
sýningar 8. nóvember 2013 – 19. janúar 2014. 
107 Jón B. K. Ransu, Listgildi Samtímans: Handbók um samtímalist á Íslandi (Reykjavík: Jón B. K. 
Ransu, 2012), 57. 
108 Ásdís Egilsdóttir, „ Kvendýrlingar og kvenímynd,“ 185. 
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fyrir andlega upphafningu myndefnisins hefur verkið verið gagnrýnt fyrir það „hvað 

konan sé nú mjaðmamikil.“109 

Fyrir suma áhorfendur getur verið krefjandi að vera í nálægð við verk eins og 

Móðurina ef myndefnið vekur upp erfiða reynslu og tilfinningar. Í bók Jóns B. K. Ransu, 

listfræðings, um Listgildi samtímans fjallar hann m.a. um fegurð og smekk í 

samtímamyndlist. Þar vitnar hann í heimspekinginn David Hume sem sagði: ,,Fegurðin 

er ekki í eigind hlutanna sjálfra, hún býr eingöngu í huga þess manns sem skoðar þá“.110 

Kallar Jón þetta rómantíska líkanið, sem felst í því að fegurðin býr ekki í hlutnum sjálfum 

heldur hjá áhorfandanum og tilfinningu hans gagnvart þeim.111 Í blómsköpum Kristínar 

býr fegurðin í hugmyndinni sjálfri, hlýleika efnisins og tilfinningu fyrir nánd sem er 

ekkert síðra en háleit fegurð sögulegu hefðarinnar. Það hallar á kvenímyndir innan 

kirkjunnar, að mati Kristínar,112 og sömuleiðis orðaforða sem talar til reynsluheims 

kvenna. Tungumál kirkjunnar er karllægt og leið kvennakirkjunnar er að tala um Guð í 

kvenkyni.113 Fyrir Kristínu sem listakonu skiptir málfræðin eða kyn Guðs engu máli. 

Berort myndmál hennar kemur inn á þann vanda kirkjunnar að konan María er annað 

hvort ósnertanleg og heilög eða skækja. Með veggteppinu afhjúpar Kristín á opinskáan 

hátt að konan er hluti sköpunarinnar og má því taka sér pláss. 

Á krepputímum allra kirkjudeilda, eins og nú er, sérstaklega vegna hegðunar margra 

sem þar þjóna, er þörf á myndefni sem opnar á umræðu um undirliggjandi vanda, eins og 

úreltar hugmyndir um kynlíf, ofbeldi og misnotkun. Kristín gefur söfnuði kirkjunnar og 

áhorfendum tækifæri til þess að hefja samtal um erfiðar tilfinningar eins og bælingu, í 

gegnum skapaverk sín. Að kirkjan hverfi frá úreltri ímynd helgiritanna og takist á við 

tabúin með því að opna lokaðan garð hinnar helgu meyjar. Á það einnig við um karlmenn 

því þeir eiga sér mýkri hliðar, oft á tíðum vannærðar vegna karlmennskuímyndarinnar.114 

Skoska listakonan Alison Watt (1965-), ein af fremstu listakonum Bretlands um 

þessar mundir, hefur lagt mesta áherslu á kvenlíkamann og byggir á verkum gömlu 

meistaranna og höggmyndum.115 Stór olíumálverk hennar innihalda ekki líkama heldur 

sveigvindinga og efnisfellingar sem mynda líkamslaus form í samspili ljóss og skugga, í 

 
109 Kristín Gunnlaugsdóttir, persónulegt viðtal, 2018. 
110 Jón B. K. Ransu, Listgildi samtímans, 57. 
111 Sama heimild. 
112 Kristín Gunnlaugsdóttir, „Píka er tabú.“ 
113 Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Gleði Guðs: sem læknar sektarkennd, kvíða, einsemd og reiði og gefur 
fyrirgefningu, frelsi, frið og femínisma, (Reykjavík: Kvennakirkjan, 2004). 
114 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Meiri spenna og minna stríð,“ Kvennaveldið: Konur og kynvitund, 13. 
nóvember 2015 – 24. janúar 2016, (Listasafn Reykjanesbæjar, 2015), sýningarskrá. 
115 Parafin heimasíða, Artist Alison Watt, http://parafin.co.uk/artists--alison-watt.html (sótt 11. maí 2020).  
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hvítum verkum. Volute (2017)116 sýnir mjúk, órofin hringlaga form vefjast hvert utan um 

annað, svo minnir á frjósaman, umvefjandi konulíkama, ekki ósvipað og innsti kjarninn í 

Móðurinni í Grafarvogskirkju. Watt gerði altaristöflu í minningarkapellu gömlu sankti 

Pálskirkju í Edinborg. Verkið Still (2003-4)117 samanstendur af fjórum stórum flekum 

sem mynda eina stóra altaristöflu. Hvít efnisformin sveigjast í fellingar og óljós form eða 

útlínur sem veita tilfinningu fyrir líkama og óáþreifanlegri nánd. Út úr miðjunni má sjá 

tvöfalt form, annars vegar möttulklædda veru og hins vegar skapaform, hvoru tveggja 

umlukið áru í formi mjúkra fellinga. 

Trú og myndlist hafa átt langa samleið og hvort um sig mótast af samfélagi og 

menningu hverrar kynslóðar.118 Altaristöflur Kristínar og Watt eiga það sameiginlegt að 

opna reynsluheim kvenna innan kirkjunnar og stofna til samtals um breytingar á hinu 

karllæga samfélagi með kvenlegri mýkt. 

  

 
116 Parafin heimasíða, Artist Alison Watt. 
117 Sama heimild. 
118 Gunnar Kristjánsson, „Hinn veiklegi siður: trú, list og kirkja,“ bloggsíða, birt í sýningarskrá 
aldamótarsýningar í Skálholti 1997. 
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5 Maríuminni er kvennaminni 
Markmið ritgerðarinnar var að skoða sögulegar forsendur á birtingarmynd 

Maríuminnisins í myndlist Kristínar Gunnlaugsdóttur í ljósi listfræðinnar. 

Gerð hefur verið grein fyrir því hvernig einlægur vilji Kristínar og þrotlaus vinna í 

tæknilegri undirstöðu málaralistarinnar, sem felst í teikningu, formum og litum, ásamt 

innsæi og krafti hefur gert hana að þeim listamanni sem hún er í dag. Hugmyndaheimur 

hennar var í upphafi ekki í takt við myndlist samtímans nema að litlu leiti. Myndlist 

Kristínar er sjálfsprottin sköpun á eigin myndheimi og hugðarefnum, þó svo hún noti 

aldagamlar aðferðir sem tjáningarform. Heimur helgimynda, goðsagna og trúarleg 

myndlist heillaði Kristínu þegar hún valdi sér framhaldsnám á Ítalíu. Þar mótaðist 

skilningur hennar á því sem liggur að baki trúarlegri myndlist og hvernig túlka má 

mannlegar tilfinningar í myndlist samtímans. Maríuminni í verkum Kristínar var einnig 

kannað út frá forsendum tilfinninganna í ljósi djúpsálarfræði Carl Gustav Jung og 

hugmynda hans um erkitýpuna sem býr í undirvitund hverrar manneskju.  

Móðirin er Kristínu hugleikið myndefni sem endurtekið birtist sem María mey með 

Jesúbarnið. Kyrr helgi er yfir verkunum og ljómi kemur innan frá miðju þar sem fígúran 

er oftast ein, eða myndar eina heild með barnið í fanginu. Rósin kemur einnig víða við í 

myndmálinu sem tákn hreinleika og ástar, með vísan í táknmynd Maríu og Venusar, 

ástargyðjunnar. Rakin var saga hinna ýmsu gerða Maríu og hvernig Kristín þróaði 

myndmálið þar til hún var komin í þrot með það efni. Ýmis teikn voru á lofti um 

breytingar á árunum 2007-2009. Maríumyndir hennar fóru að taka á sig raunsæislegan 

blæ og móðirin að fækka fötum, komin í svarta samfellu. Það var líkt og hin helga mær 

væri að ganga út úr helgimyndinni inn í jarðneskan heim.  

Árið 2010 varð viðsnúningur í myndmáli og tækni listakonunnar þegar hún tók upp 

á því að sauma nakta konulíkama með ullarbandi á gróðurstriga. Myndirnar sýndu konur 

í losta, gleði, fæðingu og tilbeiðslu. Orka og gleði listakonunnar skein í gegn. Ári síðar 

opnaði hún sig enn frekar með blómagarði blómskapa á útskornum tréplötum lögðum 

blaðgulli og nöktum konum með innkaupapoka, ásamt fjölda útsaumaðra stórra 

veggteppa af kvensköpum, sem hún talar um sem klukkustrengi eða altaristöflur. Þar vísar 

hún til handverkshefðar kvenna og trúar. Kristín er að fjalla um tabú og með opinskáu 

myndmáli vill hún afhjúpa sannleikann og breyta viðteknum, djúplægum viðhorfum til 

kvenna. 
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Spurningin sem lagt var upp með var hvort hinn trúarlegi þáttur í verkum Kristínar 

hafi rofnað við umskipti myndmálsins eða hvort um sé að ræða nýja nálgun á sömu 

hugmyndafræði. Það fer ekki á milli mála að Kristín er á sömu vegferð og hún lagði upp 

með í byrjun ferilsins. Það verður ekkert rof heldur skiptir hún um áherslur, þar sem birtist 

hluti fyrir heild. Samanburður á altaristöflunum tveimur í Stykkishólmi og í Grafarvogi, 

gerðar með rúmlega áratugs millibili, bera þess glöggt vitni. Á tímabilinu sem var skoðað 

sjást sterk tengsl við menningar- og sögulegar hefðir myndgerðar í Maríuminni. Kristín 

leitast við að varpa ljósi á jarðneskan veruleika og æðri veruleika sem sameinast í 

móðurmyndinni. 

Í miðjunni gerast töfrar þegar tveir eilífðarhringir skarast. Þá myndast möndlulaga 

form sem víða má finna í helgitáknum og byggingarlist evrópskrar kirkju. Í því formi má 

finna það sem er sameiginlegt í hvorum hring fyrir sig. Möndlulaga form er þekkt frá 

hinni fyrstu manngerð sem hið ævaforna minni um frjósemi konunnar og var notað sem 

ára utan um helgar verur, allt fram að náttúrusæi endurreisnarinnar.119 Miðjan er 

sameiginlegt tákn manneskjunnar, sköpunarverkið sjálft, þangað sem hún leitar 

jafnvægis, réttlætis og fegurðar, án átaka tvíhyggjunnar, eins og þegar hringirnir eru 

aðgreindir. Hin kvenlegu tákn eru víða, en það þarf áræði og þor listamanna til þess að 

draga þau fram í dagsljósið, svo þau fái að blómstra og breiða úr sér. 

  

 
119 James Hall, Dictionary of subjects, 203-204. 
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Viðauki 
 

 
 
  

Mynd 1. Kristín Gunnlaugsdóttir, Guðsmóðir frá Vladimir, 2002, eggtempera og 
blaðgull á tré, 45 x 65 cm. Jólakort Hringsins 2018. 
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 Mynd 2. Kristín Gunnlaugsdóttir, Boðun Maríu, 1991, olía á striga, 239 x 191 cm.  
 Ljósmynd í eigu listamannsins. 
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Mynd 3. Lorenzo Bonechi, Conversazione, 1994, eggtempera, 31 x 36 cm. 
Col. Gian Enzo Sperone, New York. 

 

 
Mynd 4. Lorenzo Bonechi, Figure, 1987,  
olía á striga, 135 x 90 cm. 

 
Mynd 5. Lorenzo Bonechi, Figure, 1993, olía á 
striga, 30 x 45, Col. Gian Enzo Sperone, New 
York. 

Ljósmyndir fengnar á heimasíðu Artattica 

http://artattica.com/LorenzoBonechi/index.html (sótt 14. Maí 2020). 
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Mynd 6. Kristín Gunnlaugsdóttir, María með Jesúbarnið, 1993, olía á striga, 227,5 
x 155 cm. Ljósmynd í eigu listamannsins. 
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Mynd 7. Kristín Gunnlaugsdóttir, Móðir í svörtu sokkabelti, 
2008, eggtempera á tré, 30 x 60 cm. Ljósmynd í eigu 
listamannsins. 
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 Mynd 8. Kristín Gunnlaugsdóttir, Veggteppi V, 2010, ull á striga, 180 x 200 cm. Ljósynd 
í eigu listamannsins. 
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Mynd 9. Kristín Gunnlaugsdóttir, Einstæð móðir, 2010, eggtempera 
og gull á tré, 20 x 32 cm. Ljósmynd í eigu listamannsins. 
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Mynd 10. Kristín Gunnlaugsdóttir, Sköpunarverk II, 2013, 
eggtempera á tré, 118 x 102 cm. Heimsíða listamannsins 
http://kristing.is/eggtempera/ (sótt 15. maí 2020). 

 

 
Mynd 11. Kristín Gunnlaugsdóttir, Sköpunarverk II, 2013, 
eggtempera og gull á tré, 27 x 27 cm. Heimasíða 
listamannsins http://kristing.is/eggtempera/ (sótt 15. maí 
2020). 
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Mynd 12. Kristín Gunnlaugsdóttir, María Guðsmóðir með 
barnið, 1999, olía á striga, 260 x 320 cm. Altaristafla í 
Stykkishólmi. 

 

 
Mynd 13. Kristín Gunnlaugsdóttir, Móðirin, 2012, 
gullþráður á striga, 357 x 303 cm. Altaristafla í 
Grafarvogskirkju. 

 

 


