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Útdráttur 
Í ritgerðinni Jafningur, kynjahlutverk innan listheimsins út frá eigin verkum og annarra, 

skoða ég fyrri verk mín út frá bylgjum femínismans sem og móðurhlutverkinu. Ég velti 

fyrir mér stöðu kvenna fyrr og síðar, bæði innan listheimsins og utan hans með tilvitnunum 

í verk annara listakvenna. Ég skoða sögu handverksins með hliðsjón af stöðu konunnar 

ílistsögulegu samhengi og styðst þar helst við skrif þeirra Lucy Lippard og Lindu Nochlin. 

Ég fjalla um eigin verk samhliða verkum annara listakvenna m.a. þeirra Júlíönnu 

Sveinsdóttur, Hönnuh Wilke, Judy Chicago og Sylviu Sleigh. Ég rek þróun eigin 

listsköpunar út frá bylgjum femínismans og nýti dagbókarfærslur mínar til að lesa frekar í 

eigin framvindu. Ég kanna ólíka miðla í einkasýningu minni sem er hluti af MA náminu 

Afskakið að ég sé að draga ykkur hingað (2020) en hana skoða ég t.d. út frá skrifum hins 

franska heimspekings Jacques Derrida og hugtaki hans um „gestrisni“. 
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Abstract 

In the essay Jafningur, gender roles within the art world both from one’s own pieces and 
others, I explore my former works from the lens of feminism and as well from the role of a 
mother. I weigh the role and the situation of women, both within the art world and outside 
of it by quoting the works of other female artists. I explore the history of crafts in the light 
of the female role in the history of art, mostly referencing the writing of Lucy Lippard and 
Linda Nochlin. I write about my own work as well as the work of other artists e.g. Júlíana 
Sveinsdóttir, Hannah Wilke, Judy Chicago and Sylvia Sleigh. I explore the evolution of my 
own artistic trajectory from the self-biography and the feminist perspective. I explore 
diverse media that in my solo show which is a part of my MA degree, Excuse me for 
dragging you over here (2020) which I explore from the works of the French philosopher 
Jacques Derrida and his use of the concept "hospitality". 
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„Ég fór samt hjá mér í hvert sinn sem ég sagðist ætla að verða rithöfundur en ég hafði fram 

að því svarað án vandræða og með stolti að ég ætlaði að verða bóndi. Þegar mamma sá 

hversu erfitt mér þótti að láta uppi um innstu drauma mína, ráðlagði hún mér að svara bara 

út í hött, það væri svokölluð hvít lygi og saklaus. Það var eins og þungu fargi væri af mér 

létt og ég ákvað að reyna að hvítljúga líka að sjálfri mér eða jafnvel svartljúga. Reyndi því 

að grafa markvisst undan lönguninni til að skrifa um leið og ég ræktaði hana með mér. Og 

ég fór ótal aðrar krókaleiðir frá bóndanum, ákvað til dæmis að verða leikstjóri, tónskáld og 

trúður...“ 1 

 
1 Oddný Eir Ævarsdóttir, Opnun Kryppunnar, Svarta serían (Reykjavík: Bjartur, 2004) bls. 12. 
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Inngangur 

Ég man takmarkað eftir fyrstu myndlistarsýningunni, hún var haldin í húsnæði í eigu KB 

banka, ég var tvítug og hafði á einhvern undarlegan hátt tekist bæði að útskrifast úr 

menntaskóla og henda í sýningu meðan ég þó bjó inn á geðdeild Landspítalans. Í mörg ár, 

þar á eftir, straujaði ég skyrtur eiginmannsins með börnin í pilsfaldinum og var hreinlega 

farin að svartljúga2 að sjálfri mér og öðrum.  

 Þetta líf mitt hefur leitt huga minn að kynjahlutverkum feðraveldisins en Hanna 

Björg skrifar í Stundinni:  

Í menningunni er litið á karla sem viðmið og konur sem frávik, sem endurspeglast í tungumálinu 

okkar. Blandaðir hópar eru ávarpaðir í karlkyni. Við nefnum ekki kyn þegar karlar eru annars vegar 

en gerum það um konur. Karlar eru einstaklingar, konur eru kyn-hópur. Kröfur til kvenna eru meiri 

en til karla á öllum sviðum.3  

Nefna má t.d. umræðuna sem er í gangi núna, 2019, um kvenvísindamenn, á meðan menn eru 

vísindamenn þá eru konur skilgreindar sem kvenkyns vísindamenn. Það er auðvitað 

stórfurðulegt að það þurfi að taka slíkt fram. En hvernig gætum við breytt því? Jafnað stöðuna. 

Ég á sjálf þrjá drengi og er alin upp með þremur bræðrum en það er ekki bara kyn-hópur 

kvenna sem tapar á orðræðunni, það tapa allir á feðraveldinu, karlmenn ekkert síður. 

Ég er að eðlisfari frekar opin týpa, tala iðulega áður en ég hugsa og þó að ég stundi mikið 

hugmyndarúnk í stúdíóinu þá er óhjákvæmilegt að sjálfsævisagan endurspeglist í verkum 

mínum. Ég er oftar en ekki að skoða sambönd kynjanna enda hef ég lifað og þrifist í ójöfnu 

samspili þeirra. 

Í ritgerð þessari skoða ég verk mín út frá bylgjum femínismans, tala um ójöfn 

kynjahlutverk bæði innan listheimsins sem og utan hans. Þar sem konur voru oftar en ekki 

fyrirmynd verka á meðan karlmaðurinn var skapari þeirra. Fyrst kem ég til með að fjalla um 

sögulega hlið þessa mála út frá bæði annari og þriðju bylgju femínismans sem og út frá 

sjónarhornum fræðikvennanna Lucy Lippard og Lindu Nochlin. Ég máta eigin verk við þau 

sjónarhorn og við verk og lífi Judy Chicago, Hildar Hákonardóttur og Júlíönnu Sveinsdóttur. 

 
2 Hugtak dregið af hvítlýgi, sjá nánar skálsögu Oddnýjar Eirar, Opnun Kryppunnar, Svarta serían 
(Reykjavík: Bjartur, 2004) bls. 12. 

3 Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, „Frá feðraveldi til femínisma,“ Stundin. 3. september 2019. Sótt 15. október 
2019 af: https://stundin.is/grein/9572/?fbclid=IwAR2fFjWGXZd9RLtd8cOGsxgFCIGRx-
b99lvM4dBYK3OZXFCHOucfJ4tVbA8  
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Ég fjalla um handverkið sérstaklega enda er það mér hugleikið en mitt einkalíf samtvinnast 

oftar en ekki listinni. Í verki mínu Renoir´s handjob (2018) var miðillinn valinn út frá 

henturleika móðurhlutverksins í bland við sögulegu tengingu við formæðurnar. Handverkið átti 

einnig ríkan þátt í ljósmyndaröð minni Variations (2018), en út frá því skoða ég verk 

listkvennanna Silviu Sleigh og Stephanie Sharley ásamt fjórðu bylgju femínismans.  Ég fjalla 

einnig um röð ólíkra verka sem öll hafa þann rauða þráð að vera um kynjahlutverk á einn eða 

annan hátt, femínísk og gerð með hliðsjón af móðurhlutverkinu. Að lokum fjalla ég um 

einkasýningu mína sem er hluti af MA verkefni mínu Afskakið að ég sé að draga ykkur hingað 

(2020) út frá hugmyndum Jacques Derrida um „gestrisni“ og verkum listkvennanna Allison 

Knowles og Mierele Laderman Ukeles. Þannig rek ég þróun eigin verka og enda á 

einkasýningunni sem einhverskonar niðurstöðu rannsóknar minnar. 
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List í hjáverkum 

Frelsun kvenna í byrjun sjöunda áratugarins með kvennahreyfingum og annarri bylgju 
femínismans4 hefur í það minnsta farið í að brjóta upp þá hugmynd, sem var áður nánast 
algild, um konuna sem áhorfanda sem hvetur manninn áfram í listsköpun í stað þess að 
framkvæma hana sjálf. Árið 2015 var ég enn á þeim stað, stóð þétt að baki þáverandi 
manni mínum og hvatti hann áfram á meðan ég sá um heimili og börn, reyndar einnig 
mikið af hans vinnu, þó alltaf viðurkenningarlaust. Konur um allan heim, nokkrum 
áratugum á undan mér, lifðu við þessar aðstæður og kannski var það þess vegna sem konur 
fóru að skapa list úr hefðbundnu handverki, líkt og Lucy Lippard skrifaði um lok sjöunda 
áratugar:  

Engin furða að um allan heim séu þær konur sem eru með þau forréttindi og/eða nógu 
örvæntingarfullar og/eða nógu dugaðar til að hugleiða sköpun utan hefðbundna marka, séu að 
finna útrás fyrir þessar þarfir í list, sem er ekki talinn vera list, list með afsökun til þess að vera 
skoðuð, list sem kostar lítið sem ekkert og uppfyllir einhverja gagnlega virkni – listin að skapa 
eitthvað úr engu. 5 

Því ef það er nytjahlutur eða gert í hjáverkum, helst til hvoru tveggja þá er það allt í lagi. 

 Verk mitt Renoir´s handjob6 (2018) samanstendur af 74 x 100 cm stórum striga og 

á hann eru hnýtt ullarbönd af mismundandi litum og þykkt. Myndefni veggteppisins er sótt 

í karllæga listasöguna þar sem konur eru oftar en ekki myndefnið á meðan karlmaðurinn er 

meistarinn að baki verkinu. Linda Nochlin skrifaði greinina  „Why Have There Been No 

Great Woman Artists?“ á áttunda áratug síðustu aldar. Í greininni komst hún að þeirri 

niðurstöðu að konum í listasögunni hefði verið gert ókleift að ná sama árangri og karlkyns 

listamönnum, hvort sem þær væru snillingar eður ei. 7 Geta listakvenna skipti sem sagt ekki 

máli og þó að töluverðu hafi verið áorkað er enn langt í land. Vissulega eru þekktar 

listakonur og vel þess verðugar, en þær eru lítið hlutfall þeirra sem hafa skapað sér nafn. 

 
4 Önnur bylgja femínismans snérist að mestu leyti um að ná jöfnuði og réttindum fyrir konur á öllum 
vígstöðum,: félagslegum, lagalegum, vinnutengdum (sömu laun fyrir sömu vinnu) og réttindum sem snérust 
að eigin líkama líkt og getnaðarvarnir.  
5 Lippard, Lucy R.. „Something from Nothing (Toward a Definition of Women´s ´Hobby Art´,“) í Craft, 
ritstj. Tanya Harrod, (London: Whitechapel Gallery, 2018) bls 32. Sjá upprunarlegan texta: „No wonder then, 
that all over the world, women privileged and/or desperate and/or daring enough to consider creation outside 
traditional limits are finding an outlet for these drives in art that is not considered art´, an art that therer is 
some excuse for making, an art that costs little or nothing and performs an ostensibly useful function into the 
bargain -the art of making something out of nothing." 
6 Sjá mynd 1. 

 
7 Linda Nochlin. „Why Have There Been No Great Woman Artists? í Woman, Art, and Power and other 
Essays,“ í Women, Art, and Power and Other Essays (New York: Harper & Row, 1988) bls. 36-37. 
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Samanber nýleg verk eftir femíniska aktivista hópinn Guerilla Girls; annars vegar How 

Many Woman Had Solo Shows at NYC Museums? Recount, 2015 og These Galleries Show 

No More Than 10% Women Artists Or None At All Recount, 2014.  Annað verkið sagði frá 

fjölda einkasýninga kvenkyns listamanna í helstu söfnum New York, þ.e. frá því að það 

var einungis ein listakona yfir í fimm sem sýndu á fjórum stærstu söfnum New York 

borgar og hitt frá prósentutölu listakvenna innan ákveðinna sýningarsvæða, þ.e. frá tíu 

prósent eða minna af galleríum sem sýndu verk kvenna árið 1985 yfir í tuttuguprósent eða 

minna árið 2014.8 Bæði þessara verka voru sýnd í formi auglýsingaskilta á götum New 

York árið 2015. Það er ótrúlegt til þess að hugsa hvað lítið hefur breyst á þó þrjátíu árum. 

Þekktasta verk Guerilla Girls er sennilegast Do women have to be naked to get into 

the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the Modern Art Sections are women, but 

85% of the nudes are female. 9 Það var sýnt sem auglýsingarskilti árið 1989 í framhaldi af 

grein Nochlin. Samkvæmt Lucy Lippard hófu þær með þessu tiltekna verki, orðastríð á 

móti kynjamisrétti og rasisma innan listheimsins.10 Þær voru ekki einungis að tala um 

endurreisnartímabilið heldur sinn samtíma á níunda áratugnum þegar karlar stjórnuðu 

listheiminum og nánast eina plássið fyrir konuna var sem nakið myndefni.  

Með Renoir´s handjob11 var ég að reyna vekja athygli á því, hvort það sé rétt að 

nota hálfnakin kvenmann. Kannski ætti ég fremur að sauma út nakta karlmenn? Ég valdi 

þó að setja konuna í brjóstarhaldara, ekki af eigin tepruskap heldur til að reyna benda á 

hina alræmdu klámvæðingu, en þriðju bylgju femínistar12 hafa m.a. fordæmt aukið vægi 

kynlífsiðnaðar þar sem hann ýtir undir kynferðislega hlutgervingu kvenna. Þannig reyndi 

ég að ljá verkinu tengingu við líðandi stund en ekki einungis gamla meistara og handbragð 

formæðra.  

 

 
8 Guerrilla Girls, heimasíða, sótt 20. okt. 2019 af: https://www.guerrillagirls.com/datebook-
archive/2019/10/15/exhibition-the-art-of-behaving-badly 
9 Sjá mynd 2. 
10 Lucy R. Lippard, The Pink Glass Swan: Selected Feminist Essays On Art (New York: The New Press, 
1995) bls. 255. 

11 Sjá mynd 3. 

12 Í þriðju bylgju femínismans var minna einblínt á lagalega hluti en í þeim fyrri, meiri athygli fór yfir á 
einstaklingin. Fyrirfram ákveðnar hugmyndir feðraveldisins um kvenmenn, kyn, fegurð, kynhneigð og 
litarhaft voru endurskapaðar. Með þriðju bylgjunni áttuðu femínistar sig á því að konur væru ekki bara hvítar, 
„queer theory“ skapaðist, sem og ecofemínismi. En stolt og upphafning kvenna var rauði þráðurinn (Girl 
power). 
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1.2. Kvennadútl 

Þegar það var loks farið að sýna myndvefnað og annað sem áður var titlað sem 
einhverskonar kvennadútl í listasöfnum í New York um 1970 var verkunum lýst sem 
hlutlausum, ókyntengdum heimildum yfir stór og djörf abstrakt verk, gerð af karlkyns 
listamönnum.13 Hefðu þau verið sýnd sem verk kvenna, þá hefði þeim verið tekið á annan 
hátt og líklega hefðu þau ekki verið sýnd eða tengd við fína list á þessu tímabili.14  

 Snemma á nítjándu öld fór Júlíanna Sveinsdóttir að stunda vefnað, meðfram 

málverkum, en þó var talað um það sem hjáverk. Hún hafði verið að kenna en þótti það 

leiðinleg iðja. Hóf að framleiða nytjavefnað og slapp þannig við kennsluna.15 Lýsandi er að 

konur á þessum tíma, jafnvel þenkjandi og femíniskar höfðu upp til hópa „bara“ verið að 

stunda handverkið sem tómstund eða afþreyingu. Júlíanna var viðurkennd listakona og 

gerði m.a. ægifögur veggteppi en sýndi þau ekki sem listaverk.16 Textíllistin birtist síðan á 

sjöunda áratugnum með róttækum listakonum og náði fljótt almennum vinsældum, mörk 

handverks og listar rofnuðu. Á Norðurlöndum var mikið um myndvefnað með pólitísku 

inntaki og upplýsingargildið mikilvægara en stíllinn. Þetta var í beinu samtali við aðra 

bylgju femínismans og má helst til nefna myndvefnað Hildar Hákonardóttur17 sem 

endurspeglaði mikið af málefnum Rauðsokkahreyfingarinnar sem var stofnuð 1970 meðal 

annars af Hildi sjálfri. Verk Hildar eru figuratíf sem þótti nýjung og minntu einna helst á 

vel heppnuð áróðursplakköt.18  

Femíniskir listamenn hafa orðið mun meira meðvitaðir um hefðbundna list kvenmanna, umfram 

aðra listamenn og femíniskir listamenn eru einnig meðvitaðir um pólitíska nauðsyn þess að 

breikka hlustendahópinn eða þörfina til þess að víkka þá félagslegu upplifun sem fín list 

endurspeglar.19  

 
13 Geómetrískur vefnaður eftir karlkyns listamenn á borð við Frank Stella, Kenneth Noland, ofl. 
14Lippard, Lucy R.. „Something from Nothing (Toward a Definition of Women´s ´Hobby Art´) bls 33. 
15 Magnús Guðmundsson, „Tvær hliðar á einstakri listakonu,“ Vísir, 19. júní, 2015. Sótt 14. október. 2019 af: 
https://www.visir.is/g/2015706199927  
16 Sjá mynd 4. 
17 Sjá mynd 5. 
18 Hrafnhildur Schram, „Hengi þolinmæði mína upp á vegg: Þrír myndvefnaðir eftir Hildi Hákonardóttur,“ 
Skírnir: Tímarit his íslenska bókmenntafélags,174 ár, haust 2000: bls. 248-241. 
19 Lucy Lippard, R., „Something from Nothing (Toward a Definition of Women´s ´Hobby Art´,“) í Craft. 
Tanya Harrod ritstjóri, (London: Whitechapel, 2018) bls. 35. Sjá upprunarlegan texta: „Feminist artists have 
become far more conscious of women´s traditional arts than most artists, and feminist artists are also 
politically aware of the need to broaden their audience, or of the need to broaden the kind of social 
experience fine art reflects." 
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Þetta skrifaði Lucy Lippard árið 1978 og enn í dag hafa möguleikar og þarfir kvenna um 

þeirra upplifun, stöðu og lífsýn ekki verið fyllilega kannaðir. Þó ber að nefna verk Judy 

Chicago The Dinner Party sem var gert á árunum 1974-1979, það er enn sýnt reglulega og 

dregur þúsundir gesta að.20 Að mínu mati er ein helsta sérstæða verksins ekki einungis það 

að draga athygli að þáttöku kvenna í gegnum söguna heldur einnig gerð verksins og þá 

fyrst og fremst viðurkenning þeirra handverkskvenna sem komu að því. The Dinner Party 

er viðamikið verk og hefði tekið hálfa ævina í framkvæmd hefði ekki verið fyrir 

„áhugamennina“ en sambland þessara tveggja, handverksfólks og listamanna, er liður af 

því að breikka áhorfendahópinn og þá félagslegu upplifun sem á sér stað við áhorf 

listaverka líkt og Lippard setti fram. 

Í hjáverkum mínum fór ég að rýja, það kostaði heimilið ekki neitt þar sem 

föðuramma mín hafði arfleitt mig af heilu hrúgunum að garni. Þetta reyndist hið besta 

áhugamál, en að mála eftir númerum var aldrei mitt val, ekki einu sinni sem barn. Ég fór 

því fljótlega að skapa eigin munstur en með hugann við listasöguna og ætíð að hugsa um 

kynjahlutverkin í samfélaginu fyrr og nú, t.d. af hverju konur væru myndefni í stað 

„skapara" verka. 21 Ég velti líka fyrir mér setningu Pierre-August Renoir: „Af hverju ætti 

list ekki að vera falleg? Það er nóg af óþæginlegum hlutum í heiminum.“22 Setning sem 

hefur lengi talað til mín en ég hef tilhneigingu til að vilja hafa hlutina smekklega jafnvel 

þegar verið er að ræða um háalvarleg málefni.23 

 Renoir´s handjob (2018) var tilraun í að reyna fanga tilfinningu málverka Pierre-

Auguste Renoirs en undirstrika hlutgervingu konunnar. Árið 1974 málaði Sylvia Sleigh röð 

verka af nöktum karlmönnum og kvenmönnum sem höfðu áður verið máluð af karlkyns 

meisturum fyrri tíðar líkt og Titian, Ingres og Manet. Í hverju verki fylgdi hún 

fyrirmyndum meistaranna eftir en snéri upp á kynjahlutverk þannig að karlmenn sátu fyrir 

hjá henni þar sem kvenmannsmódel voru áður.24 Með þessum gjörningi snéri Sleigh 

kynjahlutverkunum við á tvo vegu, bæði með því að hafa karlkynsmódel sem og að vera 

 
20 Frances Borzello, Arnold L. Lehman, Jane F. Gerhard og Judy Chicago. The Dinner Party: Restoring 
Woman to History (New York: Brooklyn Museum. 2014) bls.15. 
21 Sjá mynd 6. 
22 Anthea Callen, Renoir (London: Universal Books Ltd. 1978) bls. 14. Texti á ensku: "Why shouldn´t art be 
pretty. There are enough unpleasant things in the world"   
23 Góður smekkur er almennt talið eitthvað sem uppfyllir viðurkennda félagslega og fagurfræðilega staðla.  
24 Sjá mynd 7. 
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sjálf kona að mála verkin.25 Ennfremur var áætlunarverk hennar aðdáunarvert, hún sagði; 

„ ...konur voru of oft sýndar sem kynferðislegir hlutir í niðurlægjandi stellingum. Mig 

langaði að koma mínu sjónarhorni á framfæri. Ég hafði ánægju af að sýna bæði karlmann 

og konu sem gáfaðar og hugsandi manneskjur með reisn og mannleg sjónarmið sem 

undirstrikuðu ást og gleði.“ 26  

Í verki Renoirs, Mlle. Jeanne Samary27 sem talið er vera frá 1878, var konan 

fullklædd og hélt á fjaðurpenna en í Renoir´s handjob er hún orðin fáklædd og heldur utan 

um lim í stað pennans sem gefur verkinu kynferðislegan undirtón. Með því var ég að reyna 

ýta undir þá hlutgervingu konunnar sem átti sér stað á striganum árum áður, ólíkt Sleigh. 

Það er þó ýmislegt sameiginlegt með seríu hennar og Renoir´s handjob, m.a. að snúa 

kynjahlutverkunum við, konur sem gera verkin í stað gömlu meistaranna og það 

undirstrikað með vali á fyrirmynd. Viðeigandi fyrir húsmóðurina að sitja við handverkið að 

kvöldlagi þó myndefnið hafi vakið upp spurningar hjá börnunum. Af hverju er konan ekki 

klædd? Á hverju heldur hún? Spurningar sem móðirin svaraði eins vel og hún gat. Í mínum 

huga var svarið einfalt, því reðurtáknið er oft lesið sem tákn yfirburðarstöðu karlkyns. 

Þökk sé klámvæðingu þá er það að konan sé lítið klædd meira ögrandi en ef væri hún 

berbrjósta. Kynlífsiðnaðurinn er oft litaður af hlutverkaleikjum og þar eru búningar í 

lykilhlutverki og konur oftar en ekki hlutgerðar. En börnin mín eru flest of ung til að skilja 

hvað hlutgerving táknar. Nýlegar vitundarvakningar hafa átt sér stað á samskiptamiðlum 

t.d. #freethenipple sem ætlað var sem mótsvar við að konum var gert að hylja sig.28  

 

Tepruskapur 

Samfélagsmiðlar virðast litaðir af tepruskap. Ættu ekki geirvörtur beggja kynja að vera 

leyfðar í mynd á opinberum miðlum? Myndir af börnum á brjósti eru fjarlægðar af 

Facebook ef svo mikið sem glittir í geirvörtu móðurinnar. Hvað má sýna og hvað ekki? Og 

 
25 Magda Michalska, „Sylvia Sleigh: A Sly Gril Who Rocked Male Potratiture,“ í Daily Art Magazine. 2. 
apríl 2019. Sótt 1. nóv. 2019 af: https://www.dailyartmagazine.com/sylvia-sleigh-a-slay-girl/ 
26 Sama heimild. Texti á ensku: “To me, women were often portrayed as sex objects in humiliating poses. I 
wanted to give my perspective. I liked to portray both man and woman as intelligent and thoughtful people 
with dignity and humanism that emphasized love and joy.” 
27 Sjá mynd 8. 
28 Julie Zeilinger, „Here is What Free the Nipple Movement has really Accomplished,“ Bustle Digital Group,  
21. ágúst 2015. Sótt 23. okt. 2019 af: https://www.mic.com/articles/124146/here-s-what-the-free-the-nipple-
movement-has-really-accomplished 
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hvers vegna ekki? Hugsanir sem leita reglulega til mín á kvöldin á meðan ég sit yfir 

börnunum og hekla.29 

 Ljósmyndaseríuna Variations30 (2018) gerði ég fyrir samsýningu meistaranema, 

Sparkplugs, sem staðsett var í sýningarrýminu Kubbnum í Listaháskóla Íslands.31 Serían 

samanstendur af fimm upp stækkuðum ljósmyndum sem minna einna helst á 

auglýsingaplaköt, sökum stærðar þeirra, lýsingar og bakgrunnar. Hver ljósmynd sýnir 

nakinn neðri hluta konu, þar sem kynfæri eru hulin með hekluðum ávöxtum: kíví, ferskja, 

melóna, jarðarber og sólaldin sem skorinn eru í tvennt.   

 Konur og matur hefur verið endurtekið myndefni í listasögunni, trúarbrögðum og 

goðsögnum. Eva og forboðni ávöxturinn, einn biti og blygðunarkenndin tók yfir. Allt í einu 

gat hún ekki mætt Adam án þess að hylja sig og þá sérstaklega kynfærin. Ég er ekkert 

sérstaklega trúuð en mér hefur alltaf þótt þessi saga áhugaverð. Það er að vísu engin af 

konununum mínum í Variations með fíkjublað yfir lendum sér og ekkert epli sjáanlegt en 

samt einhver skírskotun, þá helst til blygðunarkenndar kvenna. Ávextir geta minnt 

óþægilega mikið á líkamshluta og því fannst mér kómískt að velja þá sem helst minna á 

sköp. Þannig reyndi ég að vekja athygli áhorfandans á því sem verið var að fela, ég taldi að 

það væri áhrifameira en nektin sjálf. Ég man að elsti sonur minn spurði mig af hverju ég 

væri eiginlega að þessu? Að vekja athygli á píkunni, Píkatjú (pókemon fígúra) væri nú 

mjög frægur og það þyrfti ekkert að auglýsa hann. Akkúrat þetta var svarið! Þá níu ára 

sonur minn, vissi ekki hvað píka var. Eflaust þar sem það er oft notað eitthvað annað orð 

eða hreinlega talað um þennan líkamshluta undir rós. Kannski var ég að gera það með því 

að hylja þær, píkurnar? Ég get svo sem ekki svarað því en sonur minn er í það minnsta 

betur upplýstur og ég hef ekki gerst sek um að kalla píkur neitt annað en píkur.  

Það eru margir listamenn sem hafa gert verk tileinkuð píkum á einn eða annan hátt. 

Það var algeng fyrirmynd í kringum 1980 þegar þriðja bylgja femínismans var að fæðast. 

Mætti þar t.d. nefna Hönnuh Wilke og þá sér í lagi verkið S.O.S. (Starifacation Object 

Series).32  Ljósmyndasería gerð á árunum 1974-1982, svarthvítar myndir af fáklæddri 

Wilke með skúlptúra úr tyggjógúmmí sem minntu einna helst á píkur víðsvegar um 

 
29 Sjá mynd 9. 
30 Sjá myndir 10-12. 
31 Sparkplugs/Kveikjuþræðir, Kubburinn, myndlistardeild Listaháskóla Íslands, 7.-14. desember 2018. 
32Sjá mynd 13. 
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líkamann. Um hana sem listamann var sagt að hún ætti erfitt með að halda persónulegu lífi 

sínu og listamannslífinu aðskildu.33 Fyrir mér rennur lífið og listinn oftar en ekki saman. 

Nýlegra dæmi er Stepahnie Sharley, listamaður sem sýnir verk sín helst á 

samfélagsmiðlum, gerir bæði videjóverk og ljósmyndir af ávöxtum sem myndhverfingu 

fyrir sköp kvenna. 34 Verk hennar reyna að sundurgreina samfélagsleg viðhorf gagnvart 

kvenmannslíkamanum á listrænan hátt. Þau vekja athygli á ólíkum pólum hvort sem fólk 

gleðst eða býður við upphafningu píkunnar og þeim forréttindum að konur geti stjórnað 

áhorfinu, andstæða hins hefbundna karllæga áhorfs. Sharley segir að tilgangur verkanna sé 

að normalísera kynhneigð þeirra sem ekki hafa reður og ögra þannig andúð samfélagsins 

gagnvart píkunni.35 Hún málar upp mynd af kynfærum kvenna með ætum ávöxtum sem 

hún ýmist fingrar eða leikur við á einn eða annan hátt. Hún segir helstu ástæðu þess að nota 

ávexti í stað raunverulegrar píku sé sú að ekki allar konur hafi píku. Ávöxturinn skapar 

hina fullkomnu ókynræðu myndlíkingu sem leyfir áhorfandunum að lesa verkin á 

óskilgreindari hátt og um leið sína eigin kynhneigð.36 Þegar ég gerði Variations var mér 

einmitt mjög umhugað að taka völdin aftur í eigin hendur. Ég festist sjálf svolítið í 

ákveðinni steríótýpu, var að hitta mann sem var talsvert eldri en ég og fannst ég knúin til 

að hafa mig til á annan hátt en mér var mögulega eðlislægt. Ég fór að greiða mér öðruvísi, 

setti á mig varalit og fór í háa hæla, ekki bara svona sem spari. Ég vildi rífa mig úr þeim 

fjötrum, standa sterk og stolt. 

Ég vildi heiðra sögu formæðra og notaðist því við handverk í stað raunverulegra 

ávexta líkt og fyrrnefnd Sharley en þar var ég að reyna vinna með söguna og hina 

„hefðbundnu“ hlutverkaskiptingu kynjanna. Handverkið hefur alla tíð verið mér hugleikið, 

föðuramma mín var mikill kvenskörungur og eflaust langt á undan sinni samtíð en hún átti 

og rak handavinnubúðina Hof og kenndi mér ungri réttu handtökin ásamt því að nýta allt 

sem hægt var. Ávextirnir eru að sjálfsögðu heklaðir úr gömlum afgöngum af garni frá 

þeirri merku konu.  

 
33Nancy Princenthal, Hannah Wilke. (Munich. Prestel: 2010) bls. 7 . 
34Sjá mynd 14. 
35 Laurel Dickman, „Artist Stephanie Sarley Makes Fruit Sexier Than We´ve Ever Seen,“ Intersectional 
Feminist Media, 28. október 2018. Sótt 20. okt.. 2019 af: https://wearyourvoicemag.com/sex/stephanie-
sarley-fruit 
36Sama heimild. 
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Kvenlegur heimur 

Mér fannst ég aldrei kynþokkafull nakinn, blúndutopparnir földu stærðarmun brjóstanna, 

þeir komu einnig í veg fyrir mjólkursull og lyftu þeim seinna upp þegar þau voru orðin fátt 

annað en tómir tepokar.  (Dagbókarfærsla höfundar, 7. nóvember 2019.) 

Það er klárlega „náttúrulegra“ að sleppa blúndunum og nekt þarf ekki að vera kynæsandi, 

bert brjóstið gefur barninu næringu rétt eins og önnur spendýr fæða sín afkvæmi á 

sambærilegan hátt og konan. Ég man viðbrögð móður minnar þegar #freethenipple tröllreið 

fréttaveitum landsins, hún var steinhissa á að konur þyrftu að hylja sig. Einhverstaðar 

sofnuðum við á verðinum, mannréttindi sem þóttu sjálfsögð á áttunda áratugnum voru aftur 

orðin baráttumál femínista víða um heim.  

 Rétturinn að vera berbrjósta var ekki það eina sem var mér hugleikið, 

móðurhlutverkið er mér eðlilega alltaf ofarlega í huga. Móðir og náttúra eða móðir náttúra.  

Verk mitt Mother, lover, maid- just nature37 (2018) er sería sem samanstendur af tólf, 50 x 

65 cm vatnslitamyndum innrömmuðum í granna eikarramma. Myndefnið var sótt í 

náttúruna, hvert verk inniheldur eina kviknakta konu og eitt eða fleiri villidýr sem 

fyrirfinnast á norðurslóðum. Ég hef verið upptekinn að þeirri hugmynd að náttúran sé kona 

og ég vil meina að það sé horft bæði á konuna og náttúruna í öllum þessum hlutverkum: 

móðir, elskhugi og þerna. Þekktast er eflaust móðirin, en við eigum einnig í einhverskonar 

ástarsambandi við náttúruna, stundum stormakenndu. Við ætlumst einnig til svo margs frá 

henni og hrifsum það af henni rétt eins og konunni. Konan sem móðir, elskum hana en 

ætlumst einnig til þess að fá ákveðna þjónustu þó ekki endilega olíu og helíum en heitan 

mat, straujaðar skyrtur. Þetta er vonandi deyjandi hugsun, einnig gagnvart náttúrunni. 

 Konan er oft talin dýrslegri en karlmaðurinn, mögulega þar sem konan er fær um að 

fæða börn og að næra þau með brjóstagjöf. Kate Sober orðaði það í grein sinni 

„Naturalized Woman and Feminized Nature“: „Þar sem þær bera ábyrgð á brjóstagjöf og 

fyrstu tengslamyndunum við börnin eru konur eitthvað mitt á milli og geta þannig verið 

 
37 Sjá myndir 15-16. 
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nær náttúrunni..."38 Konur bera börn, frá getnaði til fæðingar, í flestum tilvikum næra 

konur einnig börnin, beint af brjósti rétt eins og önnur spendýr. Þannig erum við konur 

eflaust líkari dýrum en karlmenn. 

Mig langaði til að leika mér með þessa tengingu og því var hver kona pöruð með 

villidýri, þó er allt þetta einungis náttúran. Dýrin valdi ég út frá einhverju sem hægt væri að 

sigrast á, rétt eins og karlægur heimurinn hefur í gegnum tíðina reynt að stjórna jörðinni 

sem og konunni. Hvalur, háhyrningur, hreindýr, selir, refir, úlfur, vísundur, villisvín, 

hákarl, björn, ísbjörn og elgur. Öll eru þau líka veidd, þeim slátrað eða þau tamin 

manninum til ánægju. Dýrin para ég svo við náttúruna, nakta konuna. Konunni stafar engin 

ógn af oftast fremur hættulegu dýrinu, né dýrinu af konunni sem hluta mannkyns.  

Mér stafaði svo sem aldrei nein ógn af fyrrverandi eiginmanni mínum en einhvern veginn 

tókst mér að festast í viðjum sem erfitt var að brjóta sig útúr. Ég sat og stóð eftir hans 

duttlungum (ekki það að hann sé vondur maður – alls ekki) en þetta var stef sem við vorum 

bæði föst í.  (Dagbókarfærsla höfundar, 10. október 2018.) 

Enn í dag virðumst við mannskepnan vera föst í að reyna stjórna náttúrunni og 

kannski konunni líka. Hugsanlega vegna þess að við erum að átta okkur á því hversu 

gífurlega sterk og öflug náttúran er, hún móðir náttúra. Það að vera kona og listmálari er 

ákveðinn yfirlýsing þó hún sé vissulega orðinn þýðingarminni en á öldum áður. Það að 

vera móðir og listamaður enn ein slík yfirlýsingin.  

Niki de Saint Phalle er listamaður frá Frakklandi og mikill frumkvöðull að mínu 

mati. Hún bjó til dæmis til sinn eigin skúlptúrgarð líkt og Gaudi. Þekktustu verk hennar eru 

eflaust Nanas, gerðar á árunum 1965 til 1995, 39 sem eru skúlptúrar sem líkjast 

einhverskonar gyðjum. Þeir sýna konuna sem sterka veru. Phalle gerði m.a. seríu af 

svörtum Nanas40 sem sýna gyðju ástar og fegurðar sem sterka og líflega svarta konu fremur 

en milda, passíva og hvíta.41 Gyðjurnar eru að sjálfsögðu kvenmannsfígurur sem mætti 

 
38 Kate Sober, „Naturalized Woman and Feminized Nature," What is Nature? (Oxford: Blackwell: 1995) bls. 
140.  
39 Gallerie Mitterrand, Nanas 60s - 90s Niki de Saint Phalle. Sótt 10. nóvember. 2019 af: 
http://galeriemitterrand.com/en/expositions/presentation/79/nanas-60s-90s 
40 Sjá mynd 17. 
41 „Niki de Saint Phalle, The Art Story: Modern Art Innsight,“ The Art Story Modern Art Insight, Sótt 23. 
okt. 2019 af: https://www.theartstory.org/artist/de-saint-phalle-niki/ 
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einnig túlka sem einhverskonar náttúru. Sömuleiðis eru einföld form og endurtekning í 

litum eitthvað sem talar við verk mitt Mother, lover, maid-just nature.42 

 
42 Sjá myndir 18-19. 



 

 

 

20 

Ógjörningur að vera listamaður og móðir? 

Í viðtali við The Independent fyrir einungis örfáum árum segir Tracey Emin að það að 

eignast börn myndi setja feril hennar í hættu „ég hefði annað hvort verið 100 prósent móðir 

eða 100 prósent listamaður. Ég er ekki óáreiðanleg og geri allt af fullum krafti. Eignast 

börn og vera móðir... það væri málamiðlun að vera listamaður samtímis.“43 Þetta lýsir 

fullkomnlega hugmynd sumra um móðurina. Emin segir svo að konur geti að vísu verið 

bæði mæður og listamenn, en þó aldrei án málamiðlanna. „Það eru til góðir listamenn sem 

eiga börn. Auðvitað eru það. Þeir eru kallaðir karlmenn. Það er erfitt fyrir konur. Það er 

mjög erfitt, þær eru tilfinningalega klofnar. Þetta er nógu erfitt fyrir mig með köttinn 

minn.“44 Er það svo? Er hreinilega ekki hægt að blanda þessu tvennu saman? Verða allar 

konur að velja á milli þess að vera 100 prósent mæður eða 100 prósent listamenn? Ég er 

fimm barna móðir og trúði þessu í mörg ár en nú er ég á öðru máli, ég held og ætla mér að 

sanna það að þetta tvennt getur vel átt samleið og það að sinna listinni heilum hug þurfi 

ekki að gera þig að verri móður. Ég veit svo sem ekki hversu góð móðir Mary Kelly var 

eða hvernig ætti að setja mælikvarða á það, en hún virðist allavega sinna báðum 

hlutverkum og er eflaust sá listamaður sem notar einna mest móðurhlutverkið og barnið 

sem fyrirmyndir. Það er þó ekki svo að þú verðir að fjalla um móðurhlutverkið á beinan 

hátt í listsköpun til að sanna tilvist beggja hlutverka.  

Áður en ég varð móðir fannst mér ég ekki heil, mér fannst ég reyndar ekki heil fyrr en ég 

fékk síðustu tvö í fangið, angarsmá A og B. Það var eins og ég væri samsett af smærri og 

stærri brotum sem saman mynduðu heilsteypta einingu, fjölskyldu. Kannski er ég óþarflega 

dramatísk en þetta var samt tilfinningin. Fjölskyldan kom þó ekki svífandi á bleiku skýi, við 

misstum mörg fóstur á þessum árum og það reyndi mikið á heilsuna. En það gerist aldrei 

neitt án tilrauna.  (Dagbókarfærsla höfundar 15.mars 2016.) 

 
43 Sjá upprunarlegan texta: „I would have been either 100 per cent mother or 100 per cent artist. I´m not flaky 
and I don´t compromise. Having children and being a mother... It would be a compromise to be an artist at 
the same time." Ella Alexander, Tracey Emin, „There are good artist that have children. They are called 
men," Independent, 2. október, 2014. Sótt 10. október 2019 af: 
https://www.independent.co.uk/news/people/tracey-emin-there-are-good-artists-that-have-children-they-are-
called-men-9771053.html .  
44 Sama heimild. Sjá upprunarlegan texta: „There are good artist that have children. Of course there are. They 
are called men. It´s hard for women. It´s really difficult, they are emotionally torn. It´s hard enough for me 
with my cat." 
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Innsetning mín Silfur hafsins45 (2018) er gerð úr heilum og brotnum skúlptúrum. 

Skúlptúranir sem minntu á fiska eða kafbáta, jafnvel sprengjur voru ýmist steyptir úr 

blálituðu gifsi eða steypu. Óhjákvæmilegt er að sjá reðurtáknið rísandi upp úr hrúgunni, en 

það er oft notað í list sem táknmynd hins karlæga valds46 og var það ekkert síður 

hugmyndin að baki verkinu. Samkvæmt Antony Stevens er reðurtáknið m.a. táknmynd 

valds, frjósemi og kynorku karlmanna.47 Veit ekki með kynorkuna, en það mætti vel túlka 

síldina á sínum tíma sem einhverskonar frjósemi, frjósemi hafsins sem gaf svona ríkulega 

af sér.  

Verkið Silfur hafsins var unnið á vikutímabili í fyrrverandi síldarverksmiðju á 

Hjalteyri. Þetta var í fyrsta skipti sem ég var barnlaus lengur en í sólarhring og mín eigin 

sjálfsmynd því svolítið brotin. Togstreitan átti vel við andvökunætur þar sem 

reðurs/kafbáta/síldar skúlptúrarnir voru steyptir. Rakinn í verksmiðjunni orskaði það að 

hraðþornandi steypan tók í það minnsta þrefaldan þornunartíma og oftar en ekki brotnuðu 

skúlptúrarnir. Mér fannst það ekki síður viðeigandi í ljósi hugmynda minna um karllægt 

vald, eitthvað sem er ekki óbreytanlegt.  

 Eva Hesse gerði verkið Repetition Nineteen48  árið 1968, innsetning sem 

samanstendur af gegnsæum „tunnum“ gerðar úr trefjaplasti, sem gerir skúlptúrana 

merkilega sterka. Verkin eru sýnd standandi beint á gólfi safnsins.49 Skúlptúranir í Silfur 

hafsins voru einnig sýndir beint á gólfinu, þeir voru misbrothættir og alls ekki gegnsæir en 

þar sem þeir voru margir hverjir brotnir var enginn skúlptúr eins þó þeir væru allir 

keimlíkir en það átti einnig við um verk Hesse. Er hægt að gera list úr nánast hverju sem 

er? Með Repetition Nineteen sannaði Eva Hesse þá tilgátu, Silfur hafsins var tilraun til þess 

sama. Frumgerðin var bókstaflega gerð úr því sem fyrir fannst í verksmiðjunni á Hjalteyri, 

smá af hinu og þessu. Steypa og gifs er svo ekki beint merkilegur efniviður ekki fremur en 

trefjaplast Hesse. Í umfjöllun um verk hennar, þ.e. Repetition Nineteen er minnst á að 

 
45 Sjá mynd 20. 
46 Það er helst til í hinduisma þar sem stór reður rís upp til himins sem frjósemistákn, reðurtáknið er svo 
áberandi bæði í sálgreiningu sem og samtímalist. 
47 Anthony Stevens, „Psycholigical Notes: “The penis itself as a phallic symbol!“ Independent, 21. sept. 
1998. Sótt 21. okt. 2019 af:  https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/psychological-notes-the-
penis-is-itself-a-phallic-symbol-1199641.html 
48 Sjá mynd 21. 
49 Eva Hesse, „Repetition Nineteen III,“ MoMA Learning. Sótt 15. okt. 2019 af: 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/eva-hesse-repetition-nineteen-iii-1968/ 
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verkið, sem spannar allan hennar feril fram að því, tákni hennar eigin lífshlaup og þá sér í 

lagi samband hennar við karlkyns listamenn.50 Fyrir mig hefur reynst ógjörningur að rjúfa 

tengsl hins persónulega og listsköpunarinnar. 

Innsetningin saman stóð af heilum og brotnum skúlptúrum ýmist úr steypu eða 

lituðu gifsi. Fiskihrúgan, sem var þó frekar ótvíræð og minnti einna helst á kafbát eða 

sprengjur, en hvort tveggja gæti verið vísun í reðurtáknið. Mira Schor listamaður og 

prófessor skrifaði greinina „Representations of the Penis“ um lok níunda áratugarins. Í 

greininni lýsir hún merkingu reðurtáknsins á eftirfarandi hátt:  

Reðurinn sem er ólíkur limnum, hvorki karlkyns né kvenkyns, er í raun hin fjarverandi hetja 

leikritsins. Hvorugt kynið hefur í raun það vald en karlmaðurinn hefur þó táknmynd þess, 

sem hluta líkama síns í formi limsins. Með því nýtur karlmaðurinn þeirra forréttinda að sjá 

lim sinn þó því fylgi þversögn þar sem talað hefur verið um ósýnileika, en þegar það er 

ekkert að sjá þá er það vöntun konunnar. „Vöntunin“ er síðasti partur þróunar konunnar, og 

snýst í raun um geldingu. Þetta er hringavitleysa; í hvaða spegli sér reðurinn sjálfan sig eða 

þá vöntun sjálfs síns. Reðurinn er vöntun- og sýnileikinn og feðraveldið á sér stað á milli 

reðursins og vöntuninnar. 51 

Þessi „vöntun“52 sem Schor talar um var að mínu mati undirliggjandi í Silfur hafsins, 

síldarvinnslan horfin og því atvinnan sem hún skapaði og lífið sem snérist í kringum það.  

Brotin reðurtákn gætu táknað breytta valdskiptingu. Það gerði það í það minnsta í mínu 

eigin lífi, hvort sem um óskhyggju eða raunveruleika væri að ræða, en þarna var ég ný 

fráskilinn og í fyrsta skipti farinn að búa ein, þó ekki alveg ein þar sem ég var með smá 

hrúgu af börnum. Innsetningin er vissulega gerð sérstaklega fyrir Verksmiðjuna á Hjalteyri 

og því væri verkið aldrei hið sama undir öðrum kringumstæðum. 53 

 

 

 

 
50 The Art Story Modern Art Insight „Eva Hesse, The Art Story: Modern Art  Innsight ". Sótt  22. mars 
2020 af: https://www.theartstory.org/artist/hesse-eva/artworks/ 
51 Mira Schor, WET On Painting, Feminism, and Art Culture (London: Duke University Press:1997) bls. 14. 
52 Samkvæmt Sigmund Freud er helsta einkenni konunnnar „vöntunin" á limnum. Hann vildi meina að tilvist 
konunnar snúist að mestu leyti um að bæta sér upp þessa „vöntun" ýmist með því að eignast barn eða með 
því að stunda samfarir með karlmanni.    
53 Sjá mynd 22. 
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Sjálfstæði 

Það að brjótast út úr einhverju, hvort sem það er slítandi hjónaband eða fjötrar eigin hugar 

gefur þér kjark til að halda áfram að þenja þægindarammann. Á tímabili var ég 

heimavinnandi húsmóðir og ég dáist að slíkum konum og mönnum. Málið var þó að 

tvíburarnir, yngstu afkvæmin, fengu ekki pláss hjá dagmömmu og komust ekki inn á 

leikskóla fyrr en tveggja ára svo það var ekki mikið annað gert en að skipta á bleyjum, þvo 

þvott og fæða þau, í stanslausri hringrás. Það var aldrei það sem ég ætlaði mér, að vera 

heimavinnandi fimm barna móðir í úthverfi. Það var bara þannig sem þetta æxlaðist. En 

tímarnir eru breyttir, þau fara í skóla og leikskóla og ég hef þá tíma til að sinna mínum 

hugarmálum. Þau koma líka oft með mér á vinnustofu mína og á flestar myndlistaropnanir 

og svo eru þau öll sofnuð á skikkanlegum tíma. Ég þarf ekki lengur að tipla á tánum vegna 

skoðana annarra. 

Verkið Gættu hvar þú stígur54 (2019) er innsetning sem saman stendur af 146 gifs 

limum sem er vandlega raðað, ýmist einn og einn eða nokkrir saman, á gólfi milli 

listaverka Einars Jónssonar, myndhöggvara, á Listasafni Einars Jónssonar.55 Vinnutitill 

verksins var Limaskógur og minntu afsteypurnar talsvert á sveppi eða annan gróður sem óx 

upp úr gólfi safnsins. Innsetningin er staðbundin eða „site-specific“ en þó er ég nokkuð 

viss um að verkið myndi skila sér í endurgerð við flestar aðstæður. Gættu hvar þú stígur 

var staðsett á neðri hæð listasafnsins, á gangi, milli gifsverka Einars. Áhorfandinn varð að 

stíga á milli limanna til að komast inn í næsta rými. Hann varð að gæta að því hvar hann 

steig svo hann myndi ekki brjóta viðkvæmar afsteypurnar rétt eins og listamaðurinn þarf í 

sínu eigin lífi að gæta að viðkvæmum egóum karlmannanna.  

Gerð verksins varð hálfgerður gjörningur þar sem ég notaðist við raunverulega limi. 

Þá fékk ég víðsvegar, vinir, vinir vina, gaurinn sem ég kynntist á Tinder svo eitthvað sé 

nefnt. Verkferlið fór vægast sagt langt út fyrir þægindarammann. Athöfnin ein að spyrja 

menn; „má ég gera afsteypu af typpinu þínu? Sko, bara typpinu ekki neinu öðru, fullri 

nafnleynd heitið“ var afar sérstök gjörð fyrir margra barna móðurina, en þetta tókst og 

konan reynslunni ríkari. 

 
54 Sjá myndir 23-25. 
55 Afskakið ónæðið, tímabundin truflun í Listasafni Einars Jónssonar, Listasafn Einars Jónssonar, 13.-28. 
apríl 2019. 
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  Limirnir í Gættu hvar þú stígur eru akkúrat það, einungis táknmynd þar sem 

hvorki pungur né maður er áfastur. Þannig verða þeir eitthvað svo saklausir svona hvítir og 

brothættir, minna einna helst á Hattifatta úr Múmínálfunum. Þegar börnin mín komu á 

sýninguna léku þau sér í kringum afsteypurnar, það var ekkert óhugnalegt eða 

kynferðislegt við það, bara börn í leik í manngerðri náttúru.56 Laure Prouvost gerði verkið 

Ring, Sing and Drink for Trespassing57 árið 2018 í Palais de Tokyo, innsetningu sem 

myndar einhverskonar garð, manngerðan lystigarð. Í miðju sýningarrýminu er gosbrunnur 

þar sem vatnið kemur úr geirvörtum brjósta.58 Ég hef að vísu einungis séð myndir af verki 

Prouvost en ég get ekki ímyndað mér að fólki hafi þótt þessi gosbrunnur óþægilegur. Það 

er eitthvað með formin og litavalið sem og fjölda brjósta sem gerir innsetninguna 

ævintýralegri en mann skyldi ætla. 

Verkið Gættu hvar þú stígur eignaðist framhaldslíf, en einn daginn voru limirnir 

ekki lengur 146 heldur 142. Stuttu seinna fékk ég sent vídeó af ónafngreindri stúlku sem 

hafði póstað þjófnaðinum á samskiptamiðlum, vídeó sem sýndi hana taka skúlptur og svo 

af skúlptúrnum í hinum ýmsu umhverfum. Starfsmenn safnsins voru ekki of ánægðir með 

þetta atvik en ég var alsæl, það að einhver hafi ekki bara tekið lim í óleyfi heldur póstað 

því á Instagram er dásamlegt, en fjórða bylgja femínismans er mikið tengd við 

samskiptamiðla.59 Stöðugt fleiri mótmæli og vitundarvakningar eiga sér stað í gegnum 

netheima og þá helst á samfélagsmiðlum þar sem fólk á orðið annað líf innan þeirra. 

Hreyfingar á borð við #freethenipple og #metoo þar sem fólk lýsir stuðningi sýnum við 

málefnið og segir sína sögu hefur nánast tekið við af hefðbundnum mótmælum um götur 

borga.60 Gættu hvar þú stígur hefur lifnað við í öðrum heimi, netheimi, veröld sem við 

eyðum miklum tíma innan. Ég get samt ekki alveg séð fyrir mér hvernig verkið er lesið í 

þeirri veröld, sér í lagi þar sem um er að ræða staka skúlptúra en ekki innsetninguna sjálfa 

 
56 Sjá mynd 26. 

57 Sjá mynd 27. 
58 Laure Prouvost, Ring, Sing and Drink for Trespassing, Palais de Tokyo 22.06. - 09.09. 2018. Sótt 25. okt. 
2019 af: https://www.palaisdetokyo.com/en/event/laure-prouvost 
59 Fjórða bylgja femínismans snýst mestu leyti um kynferðislega áreitni, líkamsvirðingu, kyngervi og hvernig 
fólk ýmist kyngreinir sig eða ekki. Fjórða bylgjan hefur tekið samfélagsmiðla sem mikilvægan ef ekki 
mikilvægasta stað mótmæla samanber hreyfingar á borð við #metoo, #I´mwithher og #freethenipple. 
60 „Feminism: The Fourth Wave,“ Encyclopaedia Britannica. Sótt 19. sept. 2019 af:  
https://www.britannica.com/explore/100women/issues/feminism-the-fourth-wave/ 
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og enginn þarf að tipla á neinum tám til að komast fram hjá vídeóinu. Skúlptúrinn á sér 

sjálfstætt líf sem kallar hugsanlega á allt annað samhengi en upprunalega verkið. 

 

 

Afskakið að ég sé að draga ykkur hingað  

Einkasýning mín sem er hluti af MA verkefni mínu, Afskakið að ég sé að draga ykkur 

hingað, (2020) samanstóð af innsetningu og uppákomu í Rýmd, nemendagalleríi 

Listaháskóla Íslands.61 Á opnun sýningarinnar var uppákoma þar sem ég bauð gesti 

velkomna í hlutverki konu, gestgjafa er vildi gera ofurvel við alla út frá því sem hún hafði 

lært að væri best. Konan er ég, fimm barna einstæð móðir á tuttugustu og fyrstu öld, 

hlutverkið er mitt sem listamaður. Ég býð heim, inn í mitt einkarými og kynsystra minna, 

móður minnar og ömmu.  

        Á um fjögurra metra langborði í miðju rýminu er að finna tvo hvíta og krumpaða 

léreft dúka.62 Hvor dúkurinn um sig er 150 x 220 cm á stærð með 24 útsaumuðum 

afsökunum. Annar dúkurinn er þó ókláraður, þrjár afsakanir eru með nálum og lausum 

tvinna. Afsakanirnar eru allar ýmist í svörtum lit, bleikum eða blátóna. Borðið er 

uppdekkað með stórum hvítum póstulínsílátum sem hlaðin eru pönnukökum, ýmist 

upprúlluðum með sykri eða samanbrotnum með sultu og rjóma. Ílátin eru gömul og 

margnotuð en af betra taginu. 

     Hluti innsetningarinnar er hálfgert eldhús, hvítur opnanlegur skápur þar sem hráefnin 

eru geymd. Ofan á skápnum eru uppröðuð egg í tugum og tvær stórar glerkrukkur með 

þurrefnunum.63 Pönnukökuuppskriftin er upphengd þar fyrir ofan, tveir hvítir 

flokkunarkassar á gólfi og pönnukökupanna. Hvítt borð stendur við hlið skápsins með 

fjórum hvítum ferðahellum og fjórum pönnukökupönnum, tveimur hvítum diskum, hvítri 

skál með sykri, hvítum platta með smjöri og tveimur stórum hvítum skálum undir deigið.  

      Uppákoma við opnun sýninarinnar var hálfgerður gjörningur, konan uppáklædd en 

samt ógreidd og ómáluð, og augljóslega ekki alveg tilbúin, var sveitt að baka pönnukökur, 

gera deig, bjóða fólk velkomið og afsaka þetta lítilræði, sem var þó rúmlega feykinóg. 

 
61 Sísí Ingólfsdóttir, Afsakaðu að ég sé að draga ykkur hingað, Nemendagallerí Listaháskóla Íslands, Rýmd, 
2.-7. febrúar 2020. 
62 Sjá mynd 28. 
63 Sjá mynd 29. 
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Hún, listamaðurinn, gerði sitt besta sem var stundum nóg en stundum enduðu brenndar 

pönnsur á gólfinu og sparikjóllinn varð fljótt útataður.64  

         Að auki er myndrænt ættartré móðurleggsins á vegg við anddyrið.65 En þar eru 

Helgur og Sísíar undirstrikaðar. Ættartréið er tússað og greinilega sett upp í flýti. Það eins 

og ókláraður útsaumurinn og óstraujaður dúkurinn undirstrikar tímaleysi hinnar einstæðu 

móður sem reynir að gera eins og ættmæðurnar en tíminn er henni ekki hliðhollur. 

         Kvöld eftir kvöld, vikum saman, sat ég og saumaði út eftir að börnin voru sofnuð. 

Útsaumur er tímafrekt verk, sérstaklega þegar þú ert komin úr æfingu. Sem móðir margra 

ungra barna var erfiðara að gera verk sem ekki var hægt að ganga frá þess á milli. 

Dúkurinn var því góður kostur, hann var hægt að brjóta saman og koma snyrtilega fyrir úr 

augsýn barna og auðveldur að grípa í hvert sinn sem tími gafst. Þannig réðst valið á 

miðlinum, hvort tveggja útsaumnum og efninu, af hentugleika móðurhlutverksins. Fyrir 

mér var mikilvægt að verkið væri nytjahlutur fremur en t.d. veggteppi eða eitthvað sem 

strengja mætti í ramma. Þannig var það oftast á fyrri tímum, að konur hugsuðu praktískt og 

bjuggu þannig til eitthvað að úr engu. 

       Langt fram á tuttugustu öld þótti handverk síður virðulegt en hinir hefðbundnu 

listmiðlar á borð við skúlptúr og málverk. Þannig að þegar Judy Chicago sýndi 

kostnaðarsamt verk sitt The Dinner Party (1979)66 sem samanstóð af handverki af ýmsum 

toga á borð við postulín og útsaum á vandlega uppdekkuðu borði67 var talsvert umtal um 

ágæti þess. Og enn þegar Amelia Jones setti upp sýninguna Sexual Politics: Judy 

Chicago´s Dinner Party in Feminist Art History árið 199668 var m.a. sagt að Chicago væri 

hetjuvædd og að hún setti klám á einhvern stall, eflaust vegna þess að flestir 

postulínsdiskarnir á boðinu eru í píku formi. Hverjum finnst sitt um verkið en The Dinner 

Party hefur og mun setja sitt mark á listasöguna, bæði í pólitískum skilning sem og 

 
64 Sjá mynd 30. 
65 Sjá mynd 31. 
66 Sjá mynd 32. 
67 Verkið The Dinner Party var gert á árunum 1974 til 1979 af Judy Cicago. Verkið er innsetning eða þrjú 
uppdekkuð borð sem saman mynda þríhyrning fyrir 39 konur, hver og ein dekking tileinkuð goðsögulegum 
eða sögulega þekktum konum. Hver dekking felur í sér handgerðan postulínsdisk, hnífapör og drykkjarbikar, 
útsaumaðri tauservéttu. Hið þríhyrnda matarborð stendur ofan á sérgerðum þríhyrndum flísum, með gylltum 
stöfum, á flísunum eru nöfn 999 kvenna úr mannkynssögunni til viðbótar við þær 39 við borðið. 
68 Amelia Jones og Laura Cottingham, Sexual Politcs: Judy Chicago´s Dinner Party in Feminist Art History, 
Amelia Jones og Laura Cottingham sýningarstjórar (Los Angeles: Armand Hammer Museum og University 
of California Press, 1996). 
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sögulegum.69 Verkið er viðamikið verk og tók rúm 6 ár að gera (1974-79) og að því komu 

um 400 aðilar þar af 125 til lengri tíma. Afsakið að ég sé að draga ykkur hingað er langt frá 

því að vera af sömu stærðargráðu enda einnar konu verk. Það er heldur ekki upphafinn 

óður til sögulegra merkra kvenna í sama skilning og verk Chicago. Afsakið að ég sé að 

draga ykkur hingað er fremur óður til hversdagsins, um aðstöðu og tímaleysi 

alþýðukvenna fyrr og síðar, nú ekkert síður en á fyrri tímum. 

       Dúkurinn er í raun útsaumað textaverk sem inniheldur 48 mismunandi afsakanir sem 

byrja ýmist á „fyrirgefðu“ eða „afsakaðu“ þetta eða hitt: 

Fyrirgefðu hvað ég lagði illa, afsakaðu alla skónna, fyrirgefðu að ég gleymdi veskinu mínu, 

afsakaðu hvað ég er hás, fyrirgefðu að ég elskaði þig ekki, afsakaðu hvað það er bjart hérna inni, 

fyrirgefðu hvað ég er geðveik, afsakaðu hvað gólfið er blautt, fyrirgefðu eftirlátssemina, afsakaðu 

að ég náði ekki að strauja, fyrirgefðu að ég er á túr, afsakaðu hvað maturinn er seint, fyrirgefðu að 

ég las ekki í gær, afsakaðu hvað ég var full, fyrirgefðu hvað ég er klaufsk, afsakaðu hvað ég svaraði 

seint, fyrirgefðu að ég gaf þér undir fótinn, afsakaðu hávaðann í ryksugunni, fyrirgefðu hvað ég er 

sveitt, afsakaðu að ég samþykkti þig ekki, fyrirgefðu allt sem ég hef látið ósagt, afsakaðu allt rykið, 

fyrirgefðu að ég hafi ekki verið meira til staðar, afsakaðu á meðan ég æli, fyrirgefðu ég hefði átt að 

vita betur, afsakaðu vísareikninginn, fyrirgefðu mér það sem ég gerði ekki... 70  

Allt eru þetta afsakanir sem ég hef gerst sek um að segja í gegnum tíðina og sumar jafnvel 

endurtekið. Margar þeirra eru ætlaðar börnunum mínum aðrar elskhugum og enn aðrar 

jafnvel ókunnugum. Flestar af þeim eru almennar og mega vel vera lesnar sem slíkar enda 

er ég líka mikið að spá í þeirri kvenlægu hefð að vera afsaka sig, mamma mín og 

móðuramma mín voru svakalegar og afsökuðu stundum sína eigin tilvist. En þarna mætast 

einmitt tímarnir í verkinu sem ég reyni einnig að draga fram með klæðaburði og fasi mínu í 

uppákomunni og með að hvorki klára dúkinn né strauja hann, eitthvað sem amma mín 

hefði aldrei nokkurn tímann gerst sek um þrátt fyrir að afsaka þetta smáræði og hún hefði 

nú betur átt að strauja gardínurnar. Amma hefði líka verið vel til höfð, greidd og máluð á 

meðan nútímakonan var í of litlum kjól, útötuðum í hveiti, ógreidd og ómáluð og afsakaði 

það mjög takmarkað, hún hafði bara ekki tíma.  

Á mínu æskuheimili var alltaf hent í pönnukökur þegar gesti bar að garði. Það var 

ef til vill ekki mikið til en oftast var nú í það minnsta til hráefni í stafla af pönnsum til að 

 
69 Martina Pachmanová, „Aesthetics and Sexual Politics, Art´s Sexual Politics, Amelia Jones" í Mobile 
Fidelities, Conversations on Feminism, History and Visuality. Bls  56-57(Prague: One Woman Press, 2001). 
70 Sjá mynd 33. 
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gefa gestum og gangandi. Í pönnukökubakstrinum fólst grundvallar gestrisni sem var þó í 

flestum tilvikum afsökuð, bak og fyrir.  

       Samkvæmt hugmyndum franska heimspekingsins Jacques Derrida er gestrisni gjöf. 

Það að þiggja gestrisni er að þiggja fyrirgefningu og það að sýna gestrisni er í raun að 

biðjast fyrirgefningar.71 Um hugtakið „fyrirgefningu“ hafði Derrida í raun nánast það sama 

að segja og um gestrisnina. Björn Þorsteinsson orðaði það ágætlega í skrifum sínum: 

„Skilyrðislaus gestrisni sem segir ‚komdu' við aðkomumanninn og ætlast til einskis af 

honum. Skilyrðislaus: ómöguleg, ef til vill, hið ómögulega sjálft en annars bíður okkar 

ekkert."72 Það að sýna gestrisni er gjöf, beiðni um fyrirgefningu, þú bíður upp á allt sem þú 

hefur upp á að bjóða, stundum bara smá sykur, hveiti, mjólk og egg. Í raun þarf ekki einu 

sinni öll þau hráefni. Með pönnukökubakstri fylgir vinna þó efniskostnaðurinn sé 

takmarkaður. Þessi óskilyrðislausa gjöf sem Derrida talar um í leitinni að fyrirgefningu 

(sem við hljótum flest að sækjast eftir) er nálægt móðurhlutverkinu. Það er ekkert, að ég 

held, sem móðir getur ekki fyrirgefið barni sínu og ætlast aldrei til nokkurs í staðinn. Það 

var andrúmsloftið sem ég sóttist eftir, með lyktinni, sem bauð gesti velkomna, 

húsmóðurinni sem stóð sveitt og ótilhöfð en þakklát og glöð, með afsökununum og með 

tímanum. Bæði forsagan, saga formæðra minna og rauntíminn sem tók að sauma út 

textaverkið er einnig mín skilyrðislausa gjöf. 

Þegar Alison Knowles var spurð út í hvað hún ætlaði að sýna í ICA í London sagði 

hún einfaldlega: „Well, maybe I´ll make a salad".73 Knowles afsakaði sig ekki hvorki þá né 

árið 1962 þegar þátttökugjörningurinn átti sér fyrst stað og ekki heldur hin skiptin sem 

hann hefur verið sýndur, en hún hefur reglulega sýnt hann, nú síðast 2016 í Art Basel.  

Knowles gerir oft verk sem táknrænt minna á kvennastörf og gerir vinnuna að 

gjörning.74 Uppákoman eða þáttökugjörningurinn Make a Salad er breytilegur í hvert skipti 

 
71 Jacques Derrida, Acts of Religion (Routledge: New York, 2002) bls. 380.  
72 Björn Þorsteinsson, „Samhengið í hugsun Jacques Derrida,“ Heimspekivefurinn, sótt 28. mars 2020 af: 
https://heimspeki.hi.is/?page_id=532 
73 Miranda Popkey, „Fluxus artist Alison Knowles makes a salad for Earth Day, and for hundreds of 
spectators, on the High Line," í Politico New York. 24. apríl 2012. Sótt 14. mars 2020 af: 
https://www.politico.com/states/new-york/albany/story/2012/04/fluxus-artist-alison-knowles-makes-a-salad-
for-earth-day-and-for-hundreds-of-spectators-on-the-high-line-067223 
74 Helen Anne Molesworth, M. Darsie Alexander og Julia Bryan Wilson, Work Ethic (Baltimore: Penn State 
Press, 2003) bls. 185. 
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sem hann er settur upp þó ákveðnir grunnþættir haldi sér. Knowles er sjálf alltaf í því að 

skera grænmeti en misjafnt hversu marga hún fær sér til aðstoðar. Grænmetið er skorið 

taktfast við undirleik lifandi tónlistar, því svo hrist saman – fyrst í tunnu svo í hinum ýmsu 

ílátum og að lokum er fólki boðið upp á salatið. Að mörgu leyti svipar þetta til 

uppákomunnar í Afsakið að ég sé að draga ykkur hingað, þar útbjó ég deigið, bakaði fyrir 

framan fólkið og bauð því svo að fá sér pönnukökur. Að baka pönnukökur er ekki síður 

verkleg iðja en að skera niður grænmeti, pönnukökur spyrja ekki um stétt frekar en salat. 

En margt er einnig ólíkt með þessum uppákomum, í Make a Salad fær hún hóp af fólki til 

að gera saltatið með sér og krefur það í raun um þátttöku. Í Afsakið að ég sé að draga 

ykkur hingað stóð ég ein og stritaði, ég hefði ekki getað fengið með mér hóp af fólki, en ég 

hefði vissulega getað fengið nokkra aðila til aðstoða við baksturinn eða þá upprúllun á 

pönnukökum. Það hefði breytt ásýnd og merkingu verksins og það orðið eitthvað allt 

annað. Hugsanlega hefði það þá snúist fremur um óborgaða vinnu en listamann í 

húsmóðurhlutverki. Ég var í raun heldur ekki að bjóða til beinnar þátttöku þó að fólki væri 

boðið upp á veitingar, verkið snýst fremur um gestrisni, gjöf án skilyrða. 

Hefði ég átt að leyfa gestum að sauma út sínar eigin afsakanir í dúkinn, sauma 

þeirra eða biðja þá um að hjálpa mér með mínar? Þátttaka annarra hefði einfaldlega gert 

verkið að öðru verki auk þess sem það hefði orðið ómögulegt í framkvæmd fyrir mig. 

Vissulega hefði ég getað fundið annan miðil en útsauminn, ég hefði líka getað setið í 

rýminu og saumað en í yfirsetu á verkinu fylgdu mér líka alltaf þrjú til fjögur börn. Það 

hefði eflaust verið áhugavert að reyna að sinna þeim, sitja yfir sýningunni og sauma út 

afsakanir annarra eða mínar með öðrum. Möguleikarnir eru margir fyrir önnur verk. 

 

Lyktin af pönnukökum endurspeglar hlýju og væntumþykju. Hún býður mann 

velkominn. Ég man alltaf eftir fyrstu heimsókninni austur fyrir fjall. Falleg eldri 

kona, með svuntu og bakka fullan af pönnukökum. Mér fannst ég strax velkominn.  
                     (Dagbókarfærsla höfundar, 8. janúar 2020.)  

 

       Í hvert skipti sem ég finn lyktina af pönnukökum er mér hugsað til þessara þægilegu 

tilfinningar að finnast maður vera velkominn jafnvel í fyrstu heimsókn. Ég reyndi að 

endurskapa þessa íslensku gestrisni. Með því er ég að draga einkarýmið, eldhúskrókinn hjá 

ömmu, inn í hið opinbera rými, listgallerí, rétt eins og femíniskar listakonur gerðu mikið á 
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áttunda áratugnum. Upplifanir sprottnar í einkarými kvenna áttu síður erindi og eiga enn í 

opinber listgallerí; eldamennska, þrif og móðurtilfinningar.  

       Mierele Laderman Ukeles skrifaði: „My working will be the work" í manifestoi sínu 

fyrir verkinu Maintenance Art 1969.75 Eða „vinnan mín verður verkið", þá átti hún að 

sjálfsögðu við hin hefðbundnu kvennastörf sem voru oftar en ekki framkvæmd innan 

veggja heimilisins. Þannig færði hún einkarýmið yfir í hið opinbera. Maintenance Art 

reyndust verða 17 gjörningar framkvæmdir á árunum 1973 til 1976 þar sem Ukeles gekk í 

hin ýmsu ólaunuðu verk í opinberum rýmum á opnunartíma þeirra. Þreif götur og gólffleti 

safna ásamt því að sinna störfum öryggisvarða. Ukeles sagði: „Ég er listamaður. Ég er 

kona. Ég er eiginkona. Ég er móðir. (Óregluleg röðun). Ég þvæ ansi mikinn þvott, þríf, 

elda, endurnýja, styð, varðveiti, o.s.frv. Og (fram að þessu aðskilið öðru) geri ég list".76 

Ekki nema fimmtíu árum síðar hefði ég getað sagt nákvæmlega hið sama nema ég er 

fráskilin, enda er tuttugasta og fyrsta öldin. Með verki mínu Afsakið að ég sé að draga 

ykkur hingað og þá sér í lagi með pönnukökubakstri er ég að gera það sem ég geri heima, 

baka fyrir börnin mín, vini og vandamenn nema þarna í galleríinu Rýmd var það komið í 

opinbert rými og ókunnugum gestum var einnig boðið.  

Það er fátt ef eitthvað sem er óskilyrðisbundnara en móðurhlutverkið. Þú gefur og 

gefur en ætlast ekki til einskis í staðinn. Það að staðsetja sig sem listamann, móður og 

konu, það að reyna gefa það litla sem maður hefur upp á að bjóða er einhvers konar 

berskjöldun. Hvort sem hlutverkin eru auðlesanleg eður ei.    

Ef ég ætti að setja sambærilega sýningu upp aftur myndi ég vafalaust benda meira á 

móðurhlutverkið og hvernig það hefur áhrif á mig sem bæði konu og listamann. Í huga 

minn kom m.a. að hafa börnin með á opnunni til að andrúmsloftið væri áhrifaríkara, yngstu 

börnin mín hefðu að öllum líkindum haldið fast í pilsfaldinn og þau eldri hrúgað í sig 

pönnukökum. Ég var ekki viss hvort það væri siðferðislega rétt að nýta þau á slíkan hátt. 

Þau eiga auðvitað rétt á friðhelgi einkalífs síns. Þó að ég telji verk Mary Kelly, t.d. Post-

Partum Document (1973-79), þar sem hún notar son sinn sem efnivið áhugaverð er ég ekki 

viss um að ég gæti gert börnum mínum slíkt hið sama, að setja þeirra einkalíf til sýnis.  

 
75 Peggy Phelan og Helena Reckitt. Art and Feminism. (Phaidon Press: London, 2001) bls 92-93. 
76 Peggy Phelan og Helena Reckitt. Art and Feminism. (Phaidon Press: London, 2001) bls 92-93. Sjá 
upprunarlega heimild: „I am an artist. I am a woman. I am a wife. I am a mother. (Random order). I do a hell 
of a lot of washing, cleaning, cooking, renewing, supporting, preserving, etc. Also (up to now separatly) I 
"do" art.“ 
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Verkið felur í sér einsögu, mína sögu og formæðra minna, en er jafnframt 

skýrskotun í sögu allra. Það felur ekki sérstaklega í sér sögu útvaldra merkiskvenna eða 

afburða kvenna á sviði myndlistar. Nema þó, eru þær ekki einnig hluti af sögu kvenna og í 

mörgum tilvikum mæðra? Eiga ekki flestir mæður eða álíka staðgengla á hverjum tíma er 

gefa þeim skilyrðislausar gjafir? Einsagan eða „microhistory"77 er þekkt fyrirbæri innan 

sagnfræðinnar, þar sem saga ‚alþýðu‘ einstaklings er sögð í stað fjöldans eða raðar af 

sögulega ‚merkum‘ mönnum. Í verkinu Afsakið að ég sé að draga ykkur hingað er ég að 

segja sögu móður og listamanns en vonast samt sem áður til að sem flestir ef ekki allir geti 

speglað sig í því. 

Lokaorð 

Ég hef rakið nokkur stef í þróun femínisma, þá sérstaklega þriðju og fjórðu bylgju hans út 

frá eigin verkum, ásamt verkum annarra listakvenna. Til að varpa ljósi á þann grunn sem 

verkin eiga upphaf sitt að þakka er ég afar persónuleg í nálgun minni, og nota mína eigin 

dagbók ásamt því að vitna í fræðilegar heimildir kvenna líkt og Lindu Nochlin, Ameliu 

Jones og Lucy Lippard. 

 Tímaleysi hinnar einstæðu móður er mér hugleikið í leit minni að hinum rétta miðli 

til að sameina tíma minn við listsköpun mína. Þannig uppgötvaði ég þróun innan eigin 

listsköpunar en leitin heldur áfram. Ég hafði stöðu kvenna innan listheimsins að leiðarljósi 

er ég rak mig frá annari bylgju femínismans í tengslum við verk Júlíönnu Sveinsdóttur og 

Hildar Hákonardóttur og síðan við að nálgast þá þriðju og verk Judy Chicago The Dinner 

Party út frá verki mínu Renoirs handjob (2018). Samkvæmt listfræðingnum Lucy Lippard 

var list í hjáverkum eða list sem taldist ekki vera list, list sem var helst gerð úr nánast engu, 

hin hefðbunda kvennaiðja. Ég legg áherslu á störf kvenna fyrr og síðar og bendi þannig á 

ójafna stöðu kynjanna, þá sér í lagi innan listasögunnar. 

 Til að varpa ljósi á ólík kynjahlutverk tók ég S.O.S. seríu Hönnuh Wilke fyrir en 

hún var t.d. gagnrýnd fyrir fagurt útlit sitt. Verk hennar er á margan hátt ólíkt verki mínu 

Variations (2018) þar sem andlit voru hvergi sjáanleg. Báðar seríurnar fjalla þó um 

 
77 Einsaga er m.a. þegar viðfangsefni mannkynssögunnar er nálgast á nýjan hátt með því að þættir í lífi 
einstaklings er skoðaðir í stað hóps eða t.d. formlegar stofnunar samfélags. Þá er oft um alþýðumanneskju 
(Jón eða Gunnu) að ræða en ekki þekktan einstakling á borð við kóng eða prest.  
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líkamsmynd og birtingarmyndir þeirra. Auk þess eru verk Stephanie Sharley tekin fyrir en 

þau fjalla meira um skilgreiningar á einstaklingsfrelsi og kyni. Hún notast mikið við ávexti 

í verkum sínum þar sem ekki allar konur hafa píku.  

 Ég rek þróun eigin verka sem fjalla öll á einn veg eða annan um stöðu kynja út frá 

minni eigin reynslu. Verkin, Mother, lover, maid-just nature, Silfur hafsins og Gættu hvar 

þú stígur eru stef í leit minni að samruna hlutverka í list og lífi.  

 Út frá skrifum Jacques Derrida fjalla ég um hugtakið „gestrisni“  og hina 

skilyrðislausu gjöf, það að gefa og gefa án þess að ætlast til nokkurs í staðinn, og 

samtvinnaði þannig hugtakið við móðurhlutverkið og sér í lagi verk mitt Afsakið að ég sé 

að draga ykkur hingað (2020) sem er hluti af MA verkefni mínu í myndlist. 

 Ég nefndi einnig einsöguna, hvernig saga einnar einstæðrar móður og listamanns 

getur átt erindi til allra, og því til stuðnings skoðaði ég verk Mierele Laderman Ukeles. 

Verk hennar Maintenance Art undirstrikar einnig ólaunuð, vanmetin og ósérhlífin 

kvennastörf og dregur þannig einkarými kvenna inn í hið opinbera rými. Ég hef komist að 

þeirri niðurstöðu að ég legg sífellt meiri áherslu í listsköpun minni á samspilið á milli míns 

eigin lífs og listarinnar. Í því samspili munu felast mínar skilyrðislausu gjafir. 
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