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Útdráttur 
 
 
Þessi ritgerð er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Kvenlíkaminn var og 

er vinsælt viðfangsefni í list og leitast höfundur við að rannsaka birtingarmynd kvenna 

þegar þær fá að stjórna hennar sjálfar í gegnum sjálfsmyndir. Þetta málefni er skoðað 

sérstaklega út frá verkum Claude Cahun (1894 - 1954) sem var mikill frumkvöðull í 

mótun sjálfsmyndarinnar óháð kynstöðlum samfélagsins. Leitast er við að staðsetja 

kvenljósmyndara betur í listaheiminum út frá femínískum vendipunkti og skoða hvernig 

gjörningatengd ljósmyndun hefur gefið konum tækifæri á að öðlast vald yfir eigin líkama 

og ráða birtingarmynd líkamans, til að losa sig undan karllægum heimi.  

Rannsóknin leiðir í ljós hvernig Claude Cahun notar ljósmyndamiðilinn til að ráða 

eigin birtingarmynd og fá að móta sjálfsmyndina á eigin máta óháð samfélagsstöðlum. 

Cindy Sherman (f. 1954) varpar ljósi á samfélagsstaðla og táknkerfi sem eru ríkjandi og 

hvernig þau hafa neikvæð áhrif á birtingarmynd kvenna, á meðan Gillian Wearing (f. 

1963) veltir fyrir sér spurningunni um hvað skilgreini „sjálfið“ og hvernig það birtist í 

sjálfsmyndum. Með hliðsjón af verkum Collier Schorr (f. 1963) er fjallað umhvernig 

ljósmyndamiðillinn hefur verið nýttur til valdbeitingar. Einnig hvernig allar þessar 

listakonur hafa notað „performatíva“ ljósmyndun til að vinna gegn kynjakerfi í 

vestrænum menningarheimi.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að kynjakerfið er regluverk sem 

manneskjan hefur skapað til þess að geta hólfað fólk niður í fyrirfram ákveðin hlutverk 

innan samfélagsins. Með ljósmyndaverkum sínum sýndi Cahun fram á það á nýjan hátt 

hvernig sjálfsmyndin er frjáls og óbundin nokkru kerfi. Þessi tímamótaverk voru lengi 

vel fallin í gleymsku vegna þess hvernig þau stönguðust beint á við ríkjandi valdakerfi 

sem þrífst á að viðhalda aðskilnaði og togstreitu  kynjanna. Í fótspor listakonunnar Cahun 

fylgdu Sherman, Wearing og fleiri, sem endurtekið hafa sýnt umheiminum það að 

hugmyndin um sjálfið er flæðandi eining sem ekki er hægt að binda niður eftir ákveðnum 

reglum. Þessi afhjúpandi og krefjandi ljósmyndaverk spyrja áhorfandann að einni helstu 

og elstu spurningu mannkynssögunnar; hver, eða hvað, er ég? 

 



 

 2 

 

Efnisyfirlit 
 

 
1 Inngangur .................................................................................................................. 4 

2 Kynjapóltík í listrænu ferli ........................................................................................ 6 

2.1 Félagsleg uppbygging kynhlutverks og kyngervis ............................................ 6 

2.2 Táknfræði .......................................................................................................... 7 

2.3 Karllægur listaheimur ........................................................................................ 8 

3 Róttækar breytingar í listaheiminum ....................................................................... 11 

3.1 Frumkvöðullinn Claude Cahun ....................................................................... 11 

3.2 Ímynd og hlutverk sem viðfangsefni listakvenna ........................................... 14 

3.2.1 Kynímynd og hlutverk í ljósmyndum Cindy Sherman ........................... 18 

3.2.2 Hulin sjálfsmynd Wearing undir Cahun sem grímu ............................... 20 

4 Ljósmyndamiðillinn sem valdbeiting ...................................................................... 23 

4.1 Karllægt auglit ................................................................................................. 23 

4.2 Kvenlægt auglit ............................................................................................... 25 

5 Niðurstöður og lokaorð ........................................................................................... 28 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 31 

Viðauki: Myndir .............................................................................................................. 33 

 
  



 

 3 

Myndaskrá 
 

Mynd 1: Man Ray. Anatomies ........................................................................................ 33 

Mynd 2: Lee Miller. Nude Bent Forwards, Paris .......................................................... 33 

Mynd 3: Claude Cahun. Untitled Selfportrait (with short hair) .................................... 33 

Mynd 4: Ljósmyndari óþekktur. Portrett mynd af Maurice Schwob ............................. 33 

Mynd 5: Claude Cahun. Selfportrait in Sailor Hat ........................................................ 34 

Mynd 6: Claude Cahun. Selfportrait in Bifur ................................................................. 34 

Mynd 7: Claude Cahun. Selfportrait as Buddha..............................................................34 

Mynd 8: Claude Cahun. I am not in training, don´t kiss me .......................................... 34 

Mynd 9: Cindy Sherman. Untitled Film Still #2 ............................................................ 35 

Mynd 10: Claude Cahun. Untitled (Self-Portrait with Mirror) ..................................... 35 

Mynd 11: Gillian Wearing. Me and Claude in Mirror .................................................. 35 

Mynd 12: Gillian Wearing. Me as Cahun holding a Mask of my Face ......................... 35 

 

  



 

 4 

1 Inngangur 
 
Mér hefur alltaf þótt áhugavert að skoða hvernig samfélagsmál endurspeglast í listinni. 

Listin ber yfirleitt með sér vísbendingar um þau mál sem hafa áhrif á samfélag okkar í 

samtímanum. Þegar við skoðum aftur í tímann eigum við auðveldara með að setja hlutina 

í samhengi. Samanburður þátíðar og nútíðar myndar negatívu sem gerir okkur kleift að 

greina muninn milli þessara tveggja póla.  

Samfélagshugmyndir eru í stöðugri þróun og erum við sífellt að endurskilgreina 

hugsjónir okkar. Við erum mjög meðvituð um þessar hugmyndir í dag og reynum stöðugt 

að lesa merkingu úr því sem er að gerast á degi hverjum. Við ritskoðum allt sem er lagt 

fram opinberlega og stökkvum fljótt á umræðuna, gagnrýnum og reynum eftir okkar bestu 

getu að vera samkvæm þeim samfélagslegu reglum sem eru í gildi. Vitund okkar byggist 

á þekkingu sem við drögum úr umhverfinu ásamt þeim samfélags- og menningarkerfum 

sem við búum við. Samfélagskerfi byggja á reglum og lögum, siðferði og hefð, tungumáli 

og táknmyndum, skoðunum einstaklinga og hópa innan samfélagsins. Kerfin breytast í 

tímans rás og taka á sig fjölbreyttar myndir í heiminum öllum. Þá má spyrja sig, er til rétt 

kerfi? Er kerfið sem við þekkjum hið eina sem er rétt, eða er það annað kerfi sem við 

eigum eftir að kynnast? Eða er kerfið sem hefur mestu völdin best, líkt og er oft haldið 

um hið vestræna samfélag? Getum við nokkurn tímann fundið hið rétta kerfi? 

Kynjakerfið er mér ofarlega í huga í þessari umræðu og hve mikil togstreita hefur 

skapast í kringum það samfélagsmál. Kannski verður þetta eilífðar togstreita sem við 

munum aldrei leysa, en hefur svo öðlast fastan sess í daglegri umræðu 21. aldarinnar. 

Einstaklingur í vestrænu velferðarríki er ofurmeðvitaður um samfélagsumræðuna. 

Hugtök á borð við femínisma, feðraveldi, jákvæða líkamsímynd, kynjahlutverk, kyngervi, 

sjálfsímynd og frelsi einstaklingsins skjóta reglulega upp kollinum í samræðum á miðlum 

heimsins. Aftur og aftur verða ný hugtök til sem bætast inn í tungumálið til að útskýra 

flóru mannkynsins, sem samtímis verður hluti af flokkunarkerfi einstaklingsins. Við 

þrífumst á því að búa í kerfi þar sem við getum sett allt í sitt box. Samt sem áður virðist 

sáraerfitt að komast að niðurstöðu spurningarinnar: Hvað er kyn?  

Til þess að ná utan um jafn víðfemt efni, er áhugavert að skoða hugmyndir í 

kringum kyn út frá ákveðnu sjónarhorni. Sá listmiðill sem nær kannski allra best að fanga 

raunverulega mynd af samtíma okkar er ljósmyndamiðillinn. Ljósmyndatæknin hefur 

veitt manneskjunni tól til að fanga augnablik veruleika síns og skrásetja raunveruleikann. 

Það er því hentugt að velja þann miðil til að skoða betur birtingarmynd kvenmannsins í 
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gegnum tíðina. Eins og fyrr var nefnt þá er listin oft spegill samtíma síns og þó svo að 

ljósmyndamiðilinn sé notaður á listrænan hátt, þá er val viðfangsefnisins í höndum 

listamannsins. Hvert við viljum beina sjónum okkar, hvernig við viljum virða 

viðfangsefnið fyrir okkur og hvaða sjónarhorn við veljum er allt hluti af ferlinu og skiptir 

máli í stærra samhengi listasögunnar. Sú ákvörðun, hvort sem hún sé bein eða óbein, er 

alltaf lituð af undirmeðvitund einstaklingsins og hún ræðst oftar en við viljum af 

samfélagslegri hugsun sem við tökum þar með óbeinan þátt í að styrkja. 

Hér á eftir verður fjallað um sjálfsímyndina sem viðfangsefni listarinnar, áhrif 

frumkvöðla eins og Claude Cahun (1894 – 1954) á femíniska list og birtingarmynd 

kynvitundar í ljósmyndaverkum kvenna. Ritgerðin er þannig uppbyggð að á eftir þessum 

inngangi er kafli um kynjapólítík í listrænu ferli. Í honum verða fræðileg hugtök og 

kenningar kynntar sem gera grein fyrir þeim samfélagslegum þáttum sem hafa áhrif á 

verk þess listafólks sem fjallað er um síðar í ritgerðinni. Þar verður einnig rakinn stutt 

listfræðileg saga um birtingarmynd kvenna í list og aðgengi þeirra að eigin listsköpun 

fram að 20. öld. Þriðji kaflinn fjallar um þær róttæku breytingar sem eiga sér stað í 

tengslum við fyrri hugtök og kenningar í listaheiminum á 20. öldinni. Claude Cahun, hún 

verður kynnt sem brautryðjandi í skera sig frá samfélagsstöðlum með því að rannsaka 

birtingarmynd sjálfsímyndar í gegnum ljósmyndun. Einnig er fjallað um verk listamanna 

framúrstefnuhópanna DaDa og Súrrealista, sem Cahun átti einhvern þátt í, til að setja verk 

samtímamanna Cahun í samhengi við hennar verk. Í næstu undirköflum þriðja kaflans 

verða sjálfsmyndir Claude Cahun skoðaðar betur, með hliðsjón til verka annarra 

listakvenna sem tækluðu svipaðar hugmyndir og hún. Fjallað verður um verk Cindy 

Sherman, sérstaklega ljósmyndaseríu hennar Untitled Film Stills og hugsjónir hennar og 

Cahun skoðaðar til samanburðar. Í síðasta undirkaflanum verður svo fjallað um Gillian 

Wearing og verk sem hún hefur unnið fyrir mjög stuttu, sem eru undir beinum áhrifum 

frá Claude Cahun. Skoðað verður hvernig þessar listakonur hafa notað „performatíva“ 

ljósmyndun til að vinna gegn kynjakerfinu í vestrænum menningarheimi. Fjórði kaflinn 

beinir athygli að ljósmyndun sem valdbeitingu og hvernig listakonur hafa á róttækan hátt 

hafnað henni og svo endurskapað í eigin þágu. Fjallað er um tvö mikilvæg hugtök, 

auglitið (e. The Male Gaze), og andsvarið hið kvenlæga auglit (e. Female Gaze), með 

hliðsjón af verkum  Collier Schorr (f. 1963) og notkun samfélagsmiðla sem listmiðils og 

áhrif þess á „sjálfsmyndina“. Í lokakafla ritgerðarinnar eru niðurstöður dregnar saman 

sem leiðir til nýrra spennandi spurninga um framhald kynjakerfisins og birtingarmynd 

kvenna í sjálfsmyndum. 
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2 Kynjapóltík í listrænu ferli 

2.1 Félagsleg uppbygging kynhlutverks og kyngervis 
 
Kynhlutverk eru hluti af samfélagskerfi sem mannkynið hefur þróað með sér. Þó að 

ákveðin hlutverkaskipti hafi í sögulegu samhengi verið grundvöllur fyrir lífsafkomu og 

þróun mannkyns, þá eru þau kynhlutverk úrelt. Þau hafa ekkert notagildi í 

nútímasamfélagi heldur skapa andstæður og togstreitu milli kynjanna. Út frá þessum 

úreltu hugmyndum um hlutverkaskiptingu hefur myndast táknkerfi sem réttlætir 

aðgreiningu kynjanna. Með tilkomu þróaðra samfélaga snerist lífið ekki lengur um það 

eitt að lifa af og gat einstaklingur þessvegna skoðað aðra hluti en lífsafkomu og hugsað 

réttindi sín og lífsgæði sem einstaklingur upp á nýtt.  

Simone DeBeauvoir (1908 – 1986) er meðal þeirra fyrstu til að ryðja sér til rúms 

á þessum velli og gagnrýna skilgreiningu kynjanna. Hún gaf út bókina Hitt kynið (fr. Le 

deuxième sexe) árið 1949, sem var byltingarkennt rit og setti verulegt mark á sögu þeirra 

rita sem gefin voru út á 20. öld.1 „Ritið er tilvistarspekileg greining á hlutskipti 

konunnar.“2  Ofan á hina líffræðilegu skilgreiningu kyns bætast flóknir samfélagslegir 

þættir sem móta sjálfsímynd einstaklingsins. Kyngervi er skilgreining á hinu félagslega 

mótaða kyni og má færa rök fyrir því að mótun einstaklingsins taki frekar mið af þeim 

væntingum sem einstaklingur verður fyrir vegna líffræðilegs kyns.3 Beauvoir hélt því 

fram að einstaklingur fæðist ekki sem kona, heldur verði að konu. 

Viðhorf okkar til kyngervis og kynhlutverka breytast sífellt og munu að öllum 

líkindum haldast í hendur við þróun nútímasamfélaga. Bendir Jón Proppé, 

listheimspekingur, á að „[k]ynvitund og kynhneigð hefur aldrei verið frjálsari en nú [og 

að s]em dæmi um það má nefna að framan á janúarhefti National Geographic má sjá 9 

ára gamla trans stelpu og er heftið tileinkað þeirri kynvitundarbyltingu sem nú á sér stað 

í heiminum.“4 

 

 
1 Irma Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, Simone DeBeauvoir, 7. 
2 Sama rit, 12 
3 „Kyn og Kyngervi“, vefsíða Hinseginn frá Ö til A, sótt 4. júlí 2020, https://otila.is/grunnurinn/kyn-og-
kyngervi/. 
4 Jón Proppé, “Hrá Kynvitund í Sjálfsmyndum Egons Schiele,” viðtal eftir Önnu Gyðu 
Sigurgísladóttur, vefsíða RÚV, Lestin Útvarpsþáttur, birt 9. janúar 2017, 
https://www.ruv.is/frett/hra-kynvitund-i-sjalfsmyndum-egons-schiele. 
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2.2 Táknfræði 

Í sögu kynjafræði og femínisma gegnir tungumál mikilvægu hlutverki. Orð eru hlaðin 

þýðingu og merkingu, tungumálin mótast af hugsjón samfélagsins, þróa með sér nýjar 

merkingar og endurspegla menningarlegar hefðir. Samfélagið kennir einstaklingum að 

lesa merkingu úr táknum og myndum.  

Jaques Lacan (1901 – 1981) endurskoðaði skrif Sigmund Freud (1856 – 1939) um 

táknfræði, málfar og strúktúralisma. Lacan lýsir hugtakinu „sjálfið“, eða þeirri tilfinningu 

um sjálfið sem heildstætt og meðvitað „leikrit“ sem tjáð er í formi orðsins „ég“, og sé 

ekkert nema blekking hins óvitaða, sem er hinn raunverulegi grundvöllur allrar tilveru. 

Rannsóknarvinna Lacan bendir helst til hugmyndafræði um undirmeðvitundina sem kerfi 

(strúktúr) líkt og tungumál. Hann var heillaður af kenningum um strúktúralisma og 

táknfræði, sérstaklega kenningum franska mannfræðingsins Claude Lévi-Strauss (1908 – 

2009) og táknfræðingsins Ferdinand de Saussure. Lacan segir að „sjálfið“ sé tálsýn, það 

sé í raun tilbúið kerfi á stöðugleika og merkingu.5 Sjónræn táknmynd kynjanna í 

vestrænni menningu er lærð. Roland Barthes bendir á það hvernig við nýtum útlitsleg 

einkenni sem vísbendingu um kyn. Til að mynda teljum við karlmannlega eða maskúlín 

andlitsdrætti oft vera grófa; kjálkarnir skornir og hvassir og þungar brýr yfir. Á móti 

teljum við konur hafa mjúkar línur, feminín eru ávöl andlit og augu, lítil nef. Allt eru þetta 

þó táknmyndir til að aðskilja kynin.6 

Eftir fyrstu bylgju femínisma fóru konur í fræðiheiminum að skoða og 

endurskilgreina hugtök sem notuð eru í tengslum við kynin. Sigríður Þorgeirsdóttir (f. 

1958) segir „skilgreiningar á kynferði [vera] uppistaðan í feminískum fræðum þar sem 

þau leitast við að draga fram mun á afstöðu kynjanna út frá kynferði þeirra.“7 Elizabeth 

Spelman, feminísk fræðikona, segir „hin stranga aðgreining á milli karlkyns og kvenkyns 

er m.ö.o. of þröng til að geta rúmað kyn og kynferði í öllum fjölbreytileika sínum.“8 Hún 

setur spurningarmerki við kynin sem hugtök, þar sem merking þeirra sé of þröng. 

Kynjakerfi í vestrænum menningarheimi hafa að öllu leyti verið byggð á tveimur kynjum, 

þar sem karlkyn og kvenkyn eru skilgreind sem einu kynflokkarnir. Þessi kyn eru 

skilgreind sem andstæður og liggur mikill munur á milli þeirra. Hins vegar þegar litið er 

 
5 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 96.  
6 Kritzman, Lawrence D, "Roland Barthes: The Discourse of Desire and the Question of Gender," 848-
850. 
7 Irma Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, Simone DeBeauvoir, 9. 
8 Elizabeth Spelman, The Inessential Women, tilvísun í Sigríður Þorgeirsdóttir, „Konur og Líkaminn: Frá 
Beauvoir til Butler,“ 103. 
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til annarra menningarheima er hægt að sjá mun fjölbreyttari kerfi sem bendir til þess að 

vestræna kerfið sé ekki endilega eina rétta.9  

Judith Butler gagnrýnir táknkerfi kynjanna í riti sínu Gender Trouble: Feminism 

and subversion of Identity sem var gefið út 1990. Hún bendir á yfirburði hins karllæga 

viðhorfs gagnvart hinu kyninu (e. female other). Með þessu á hún við „annarleika“ (e. 

otherness) sem skapast milli tveggja póla innan menningartáknkerfa. Hún spyr hver 

takmörkun táknkerfis kynjanna er þegar kemur að því að greina kyn. Bókin kom út á sama 

tíma og þriðja bylgja femínisma hófst snemma á tíunda áratugnum og lagði áherslu á 

aukna einstaklingshyggju og fjölbreytni kynjanna.10 Endurskilgreining varð á hugtakinu 

femínisma í ljósi skilgreiningar þess hvað það þýddi innan táknkerfisins að vera kona. 

Þetta varð í kjölfar aukinnar umræðu um transfólk og LGBTQ einstaklinga á níunda 

áratugnum.11 

 

2.3 Karllægur listaheimur 

Kvenlíkaminn var og er vinsælt viðfangsefni í list. Sjaldan voru konur málaðar eða 

myndaðar af konum. Allt fram á 20. öld var konum meinaður aðgangur að menntun. Þær 

voru yfirleitt á unga aldri skikkaðar í hlutverk mæðra og húsfreyja og sáu þær alfarið um 

umönnun og húsverk heimilanna. Þetta gerði það að verkum að konur höfðu hvorki tól 

né tækifæri til að skapa sín eigin verk líkt og karlmenn, t.d. leikverk, bækur, ljóðlist, 

tónlist og myndlist. Menningar- og menntunarkerfið var ætlað körlum og þótti óhugsandi 

að kona gæti lagt nokkuð merkingarbært til þessara krefjandi málefna. Þetta gagnrýnir 

Linda Nochlin (1931 – 2017) í riti sínu Why have there been no Great Women Artists? 

árið 1971, á tíma sem að margar listakonur og listgagnrýnendur kryfjuðu kvenímyndina 

í ljósi aukinnar femíniskrar umræðu. Niðurstöður Nochlin eru að aðgengi sé lykillinn að 

kunnáttu og þar sem konum hefur kerfisbundið verið neitað um  aðgang inn í listaheiminn 

hafi þær ekki fengið ekki sömu tækifæri og karlar til að þjálfa sig í listgreinum.12 Í gegnum 

tíðina hafa margar listakonur leynt kyni sínu með því að undirrita verk sín með 

 
9 Sally Hines, Is Gender Fluid?, 78. 
10 Judith Butler, Gender Trouble, 1 - 46. 
11 Linda Yablonsky, “The Art of the Curious Nineties,” ARTnews Magazine, vefútgáfa, birt 29. Janúar 
2015, https://www.artnews.com/art-news/news/90s-art-3516/. 
12 Linda Nochlin, „Why Have There Been No Great Women Artists?,“ 158-64. 
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karlmannsnafni. Sem dæmi má nefna rithöfundinn George Eliot (f. 1819 – 1880) sem hét 

í raun Mary Ann Evans.13  

Virigina Woolf (f. 1882 – 1941), samtímakona Claude Cahun, velti fyrir sér 

svipuðum hugmyndum og Linda Nochlin þegar hún gaf út ritið A Room of One’s Own 

árið 1929. Þar tekur hún fyrir orð biskups um að engin kona hefði nokkurn tímann geta 

skapað verk eins og Shakespeare (f. 1564 – 1616) og sammælist hún honum upp að vissu 

marki. Kona hefði ekki geta skapað verk Shakespeare á tíma Shakespeare vegna þess að 

kona hefði ekki fengið sama aðgang og tækifæri til þess.14 Þetta dæmi Viriginu sýnir 

hvernig konur urðu fyrir samfélagslegri og menningarlegri útilokun. Það að fleiri karlar 

hafa verið titlaðir „snillingar“ í listasögunni en ekki konur hefur ekkert með kyn að gera. 

Eins og Linda Nochlin bendir á í fyrrnefndu riti sínu, er hugtakið snillingur sögulega og 

menningarlega þróað.  List er ekki óháð sögulegu samhengi heldur eru listaverk metin í 

ljósi viðhorfa og verðmætamats á hverjum tíma – þetta er sumsé ekki spurning um 

snilligáfu.15  

Virginia Woolf bendir einnig á þá staðreynd að varla sé hægt að finna neitt ritað 

um líf kvenna í sögubókum um 16. öld Bretlands. Ástæðu þess telur hún vera að 

sögubækur voru skrifaðar af körlum sem beindu sjónum sínum að mikilmennsku verkum 

karla. Konum var ekki einungis meinaður aðgangur að námi, listum og menningu heldur 

einnig neitað um pláss í sögubókum mannkynsins. Sagan hefur verið skrásett af körlum 

út frá þeirra sjónarhorni og því er ímynd kvenmannsins einnig mótuð af sjónarhorni 

karla.16 Þetta hefur ekki bara áhrif á það hvernig karlmenn horfa á kvenmenn heldur 

einnig hvernig kvenmenn horfa á sig. 

Griselda Pollock (f. 1949) slær á sama streng í greininni „Modern of Spaces of 

Femininity“. Hún bendir á að í listrænu samhengi sé mikilvægt að nefna þá staðreynd að 

gagnrýnendur á samtímalist um miðja síðustu öld voru allt karlmenn. Listaheimurinn var 

mjög karllægur og auðvitað hafði það áhrif á samfélagslega vitund. Pollock  benti á að 

það þyrfti aðeins að ímynda sér hve öðruvísi myndin væri ef listakona stæði á bak við 

verk en ekki karlmaður.17 Konur stunduðu list sína í einrúmi frekar en fyrir allra augum 

vegna hættu á að vera refsað fyrir að stunda list. Viðfangsefni í verkum kvenna voru því 

 
13 „Historic Figures: George Eliot“, BBC, vefmiðill, sótt 6. september 2020, 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/eliot_george.shtml. 
14 Virginia Woolf, A Room of One‘s Own, 31 – 46.  
15 Linda Nochlin, „Why Have There Been No Great Women Artists?,“ 158-64. 
16 Virginia Woolf, A Room of One‘s Own, 31 – 46. 
17 Griselda Pollock, „Modern Spaces on Femininity,“ 246.  
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oft öðruvísi en í verkum karla vegna þess að þær neyddust til að finna innblástur 

annarsstaðar en þeir. Sem dæmi höfðu listakonur seint á 20. öld sjaldnast sama aðgengi 

að þeim svæðum sem málarar impressíónismans gerðu að viðfangsefnum sínum.18 Þar af 

leiðandi beindu þær sjónum inn á við frekar en út á við, sem leiddi til þess að þær skoðuðu 

eigin sjálfsmynd og kvenleika. Sjálfsmyndir voru því algengt viðfangsefni kvenna. Þær 

gerðu konum kleift að birta eigin sjálfsímynd óháð sjónarhorni karla og gátu ráðið hvernig 

þær vildu koma fram og vera séðar af öðrum. 

Í femínísku samhengi er mikilvægt að muna að þegar verk kvenna eru skoðuð skal 

taka tillit til þess að sjálfsmynd listamannsins „sem konu“ hefur áhrif á myndmál og feril 

hennar, og að framsetning hennar á eigin kyni er undir áhrifum af ráðandi hugmyndafræði 

kynjanna.19 Í Politics of Feminist Art History frá 1998 talar Patricia Mathews um það 

hvernig listfræðingar eru að endurskoða menningarlega og sálfræðilega rýmið sem 

konum var veitt upprunalega og að þeir eru í stöðugri endurmótun á sjálfinu sem 

viðfangsefni, sérstaklega útfrá sjónarhorni sýkóanalýsu.20  

Eftir að notkun ljósmyndavélarinnar varð tíðari meðal almennings, varð 

auðveldara fyrir konur að skoða og vinna með eigin sjálfsmynd. Þegar konur réðu sjálfar 

birtingarmynd sinni, lögðu þær frekar áherslu á það sem þær stóðu fyrir en á það að vera 

konur21 og fundu frelsi innan þess miðils til að fá að vera þær sjálfar innan um heim sem 

er svo upptekinn af því að segja þeim hvernig þær eiga og eiga ekki vera.   

Út frá ofangreindu mun ég skoða ljósmyndakonuna Claude Cahun og hvernig hún 

leyfði sér að taka á sig hvaða birtingarmynd sem henni sýndist með því að blanda saman 

karllægu og kvenlægu. Ég mun skoða hvernig sjálfsmyndin birtist í verkum hennar og 

bera það saman við verk seinni tíma  listakvenna,  Cindy Sherman, Gillian Wearing og 

Collier Schorr. Þær byggðu verkin sín á svipuðum hugmyndum og Cahun en varpa þeim 

fram í öðru ljósi, ýmist undir beinum eða óbein áhrifum af Cahun.  

 

 

 
18 Sama rit, 246. 
19 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 61. 
20 Patricia Mathews, „Politics of Feminist Art History,“Á frummálinu: „rethinking the cultural and 
psychological spaces traditionally assigned to women and consequently re-envisioning the subject self, 
particularly from psychoanalytical perspectives.  
21 Lucinda Gosling, The Art of Feminism, Images That Shaped the Fight for Equality, 33. 
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3 Róttækar breytingar í listaheiminum 

3.1 Frumkvöðullinn Claude Cahun  

Listakonan Claude Cahun fæddist í sveitabænum Nantes í Frakklandi þann 25. október 

1894. Hún fæddist inn í fjölskyldu þekktra rithöfunda og útgefenda af gyðingaættum. 

Upprunalega var hún skírð Lucy Renee Mathilde Schwob ogvar hún feimin ung stúlka 

sem hélt sig mikið út af fyrir sig. Hún fór í nám í Sorbonne og sýndi fljótlega áhuga á list 

og ljósmyndun. Claude Cahun var kynóræð (e. gender-ambiguous) persóna sem unga 

konan bjó sér til árið 1918, en nafnið „Claude“ er ókynbundið franskt fornafn notað fyrir 

bæði karlmenn og kvenmenn. Um 1920 var hún farin að umgangast róttæka listamenn og 

komin í framsæknar leikhús- og bókmenntaklíkur Parísar. Cahun kynntist Suzanne 

Malherbe (f. 1892 – 1972)  um þetta leyti, mikill neisti var á milli þeirra og urðu þær 

óaðskiljandi. Þær unnu mikið saman sem listateymi og valdi Suzanne að ganga undir 

nafninu Marcel Moore. Þær urðu síðar stjúpsystur þegar móðir Suzanne giftist föður 

Cahun, en það kom ekki í veg fyrir ást þeirra til hvor annarrar.22 

Mikið upprót var í samfélaginu þegar Cahun byrjaði að gera tilraunir í 

ljósmyndun.  Uppreisn gegn stríðsrekstri var víða um heim eftir að fyrstu heimstyrjöldinni 

lauk. Hópar listamanna tóku af skarið og andmæltu harðlega kerfinu sem hafði brugðist 

þeim svo harkalega. DaDa hópurinn, stofnaður 1916 í Zürich, var andspyrnuhópur 

róttækra listamanna sem réðist gegn pólítískum stofnunum og samfélagsstofnunum. 

Uppreisn gegn rökhyggju í hefðum og kerfum var gerð til að mynda rými fyrir óreiðu og 

snúa öllu á hvolf.23 Þessi hópur listamanna stóð fyrir einskonar andlist (e. anti-art) og tók 

þátt í að móta nýjan listaheim. Þegar stríðinu lauk héldu margir þessara listamanna sínu 

striki í hópi súrrealista. Stefnan hafði mikil áhrif út fyrir listaheiminn vegna þess hve 

mikla áherslu hún lagði á frelsun hugans og ímyndunaraflsins undan kúgun og úreltum 

samfélagsstöðlum (e. social structures). Markmið súrrealismans var róttæk endurmótun á 

einstaklingsvitundinni (e. individual consciousness) og samfélagsstofnunum með því að 

ráðast á rökhugsun, lög og reglur.24 Þeir leyfðu huganum að reika, hugmyndum að flæða,  

raunveruleika og draumaheimi að blandast í eitt. Í þessu umhverfi hrærist Claude Cahun 

og hefur rannsóknir sínar með ljósmyndun.  

 
22 Whitney Chadwick, „Claude Cahun and Lee Miller,“ 142. 
23 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, 115.  
24 Whitney Chadwick, „Claude Cahun and Lee Miller,“ 141. 
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Marcel Duchamp (f. 1887 – 1968) var samtímamaður Cahun. Hann tók reglulega 

upp á því að bregða sér í dulargervi persóna sem hann bjó til en sú þekktasta er „Rrose 

Sélavy“ sem birtist fyrst 1920. Persónan var fín hefðarkona sem bar sig vel og kom oft 

fram í ljósmyndum eftir Man Ray, þar sem hún pósaði fyrir myndavélina. Rrose var ein 

af hans mörgu tilraunum til að hrista upp í hugmyndinni um  sjálfsmyndina og 

birtingarmynd hennar. Á sumum myndanna ber hún sig karlmannlega en á öðrum er hún 

einstaklega kvenleg, uppstríluð og leyndardómsfull.25 Duchamp útskýrði síðar að nafnið 

Rose hafði orðið fyrir valinu vegna þess hve klisjulegt og hallærislegt það hafi verið sem 

franskt kvenmannsnafn á sínum tíma. Hann bætti síðar öðru R-i við nafnið til þess að 

leggja áherslu á að framburður orðsins minnti á Eros, hina grísku ástargyðju26 og töldu 

margir að erótískur undirtónn fylgdi persónunni. Með því að bregða sér í hlutverk konu 

skoðaði Duchamp sjálfið og varð persónan Rrose vinsæl meðal þeirra sem stunduðu 

DaDa og súrrealsima.27 Ekki má hinsvegar segja það sama um Claude Cahun. Ljósmyndir 

hennar voru hluti af einkalifi hennar í eigin rannsókn á sjálfri sér. Þó að vissulega megi 

skynja húmor hjá Cahun í persónunum sem hún skapaði þá virðist sem þær hafi verið 

djúpstæður hluti af hennar eigin leit að sjálfinu og persónulegar spurningar hafi legið á 

bak við verkin hennar. 

Árið 1917, sama ár og Lucy Schwob tekur sér nafnið Claude Cahun, kynnir 

Duchamp verkið sitt Fountain, fundin klósettskál (e. ready-made) sem umturnaði 

listaheiminum og talið eitt áhrifamesta verk listasögunnar.28 Duchamp velti sér sjálfur 

upp úr kynjunum og nýtti sér hæðni til að gagnrýna samfélagstaðla. Þó að klósett skálinn 

hafi verið snúið á hátt sem oft hefur verið talinn líkjast formi Buddha eða Maríu Mey, þá 

er ekki er hægt að fjarlæga tengingu klósettskálarinnar við hið karllæga vegna þess að 

upprunanlegi tilgangur þess um að þjóna karlmönnum er of augljós.29 Þó svo að Duchamp 

rannsaka líkt og Cahun sjálfið, og fékk svo sannarlega misgóðar undirtektir meðal æðri 

stéttarinnar með róttæku verkum sínu, þá leiddu aðstæður samfélagsins þó til þess að hann 

 
25 Alexander Hawkins, „Meet Rrose Selavy: Marcel Duchamp's Female Alter Ego,“ AnOther Magazine, 
vefútgáfa, birt 1. desember 2015, https://www.anothermag.com/art-photography/8084/meet-rrose-selavy-
marcel-duchamp-s-female-alter-ego. 
26 Jennifer Mundy og Dawn Ades, Surrealism: Desire Unbound, 3. kafli.  
27 Kynaston McShine, „La Vie En Rrose“, 128. 
28 Í kosningum árið 2004 var klósettskál Marcel Duchamps kosin sem áhrifamesta verkið í módernískri 
list af 500 leiðandi listamönnum, listaverkasölum, listgagnrýnendur og sýningarstjórum, 
http://www.independent.co.uk/ news/uk/this-britain/fountain-most-influential-piece-of-modernart-
673625.html. 
29 William A. Camfield, Marcel Duchamp‘s Fountain: Its History and Aesthetics in the Context of 1917, 
74 - 83. 
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fékk mikla viðurkenningu fyrir verkin sín, þekktur fyrir sniðugar hugmyndir og skapa 

upprót í samfélaginu.30 Cahun aftur á móti varð aldrei neitt sérstaklega þekkt á lífsleið 

sinni.31 

Cahun vann nokkur samvinnuverkefni með Man Ray, súrrealista, 

samtímalistamanni og ljósmyndara. Þau stofnuðu ásamt André Breton (f. 1896 – 1966) 

og George Bataille (f. 1897 – 1962) vinstri-hreyfinguna „Contre Attaque“32 (1935) sem 

uppreisn gegn fasisma, enda var Cahun mikill aktívísti í sér. Hinsvegar en var hún aldrei 

neinn sérstakur leiðtogi í þeim hópi. Cahun og Moore sýndu á nokkrum samsýningum 

súrrealista klippimyndir sem þær unnu saman. Sjálfsmyndaverkin hennar voru ekki hluti 

af því þó að hún notaði vissulega ljósmyndir í klippimyndarnar. Það má spyrja sig hver 

viðbrögðin hefðu verið ef hún hefði birt ljósmyndir sínar. Súrrealískir ljósmyndarar hafa 

oft verið gagnrýndir fyrir það hvernig kvenlíkaminn birtist sem viðfangsefni í verkum 

þeirra og benda til yfirleitt til hlutgervingar á kvenlíkamanum. Sem dæmi má nefna 

myndaseríuna Anatomies (1929), þar sem Man Ray stúderar kvenlíkamann út frá eigin 

sjónarhorni og með erótískum undirtóni. Líkaminn sem hann myndar er talinn vera 

hennar Lee Miller (f. 1907 – 1977), sem var ein af fjöldamörgum ástmeyjum og módelum 

Man Ray. Þar þrengir hann til dæmis linsunni að tilteknum líkamspörtum,  eins og að 

hálsinum (Mynd 1), notar skugga og lýsingu til að fanga ný form og stílfærir myndirnar 

á fallósentrískan hátt.33 Sem dæmi má nefna svart-hvíta ljósmynd úr seríunni þar sem 

Man Ray einblínir á hálsinn af konu (að öllum líkindum Lee Miller) sem hallar höfðinu 

langt aftur. Línurnar af hökunni og skuggarnir af kjálkabeinunum mynda form sem minnir 

á karlkynfæri,34 en býr samtímis yfir kvenlegum eiginleikum. Stellingin sem hún er í hefur 

sterkan erótískan undirtón, því virðist ljósmyndin persónuleg og gefur áhorfandanum 

óþæginlega nálægð að viðfangsefninu, líkt og hann sé óviljugur þáttakandi í myndinni.  

Lee Miller gengdi ekki einungis því hlutverki að sitja fyrir Man Ray heldur var 

hún sjálf ljósmyndari. Um þekkta ljósmynd hennar Nude Bent Forward (Mynd 2) hefur 

 
30 Philip Kennicott, „Duchamp was all about playful subversion. That‘s what makes his presence in 
Washington so fitting,“ vefsíða The Washington Post, birt 19. nóvember 2019, 
https://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/duchamp-was-all-about-playful-subversion-
thats-what-makes-his-presence-in-washington-so-fitting/2019/11/19/d74d4fa8-0a42-11ea-bd9d-
c628fd48b3a0_story.html. 
31 Joseph B. Treaster, „Overlooked No More: Claude Cahun, Whose Photographs Explored Gender and 
Sexuality“, The New York Times, vefútgáfa, birt 19. Júní 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/06/19/obituaries/claude-cahun-overlooked.html. 
32 „Claude Cahun“, Art Net vefsíða, sótt 23. Júní 2020, http://www.artnet.com/artists/claude-cahun/. 
33 Rosalind Krauss & Jane Livingston, Amour fou: Photography and Surrealism.  
34 Amy Dempsey, Styles, Schools and Movements, 154. 
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verið varpað fram kenningum um að myndin búi yfir skírskotun í karlkynfæri vegna 

formsins sem myndast og þeirri lýsingu sem er notuð.35 Sjálfsmyndir Lee Miller er litaðar 

af karllægu viðhorfi, hún virðist horfa á eigin birtingarmynd út frá augliti karla hennar 

tíma og nota erótískan undirtón í verkum sínum með því að nota eigin líkama. 

Sjónarhornið sem hún notar á líkama sínum í áðurnefndu verki vísar til auglits karla, sem 

bendir til þess að hún hlutgeri eigin líkama.  

Miller sagðist oft hafa fundið verk Claude Cahun í París,  grafin undir verkum Man 

Ray sem fékk mun meiri athygli fyrir ljósmyndaverkin sín.36Ákveðin írónía felst í því 

hvernig Cahun varð alltaf undir í sinni samtíð og að verkin sem hún sýndi með 

súrrealistum hafi ekki verið hennar helstu æviverk. Cahun flutti til Jersey eyju árið 1937 

og eyddi þar restinni af ævinni  með Marcel Moore. 37 Cahun lést á Jersey árið 1954 og 

þar urðu flest hennar verk eftir. Það má ætla að Cahun hafi kosið einangrun til að flýja 

undan samfélagsstöðlum síns tíma.  

 

3.2 Ímynd og hlutverk sem viðfangsefni listakvenna 

Claude Cahun notaði ljósmyndamiðilinn til að skoða sjálfið. Í allra fyrstu sjálfsmynd 

Cahun Selfportrait of a Young Girl sem rekja má aftur til ársins 1914 en þá er hún um 

átján ára gömul stúlka í Frakklandi, liggur hún á rúmi sínu og horfir lífvana í linsu 

myndavélarinnar. Dökka hárið breiðir úr sér yfir koddann sem höfuð hennar hvílir á. 

Andlitssvipur hennar er líflaus en augun eru glennt opin líkt og hún sé að stara á 

áhorfandann. Sarah Howgate, listfræðingur og gagnrýnandi sem hefur sérhæft sig í 

verkum Cahun, segir hana helst minna á geðveikan einstakling sem liggur líflaus í 

spítalarúmi.38 Það má leiða líkur að því að ljósmyndin sé skírskotun í þunglyndisröskun 

sem móður hennar þjáðist af. Cahun sé með þessu að leita inn á við og mynda sína eigin 

upplifun af ástandi móður sinnar og bera saman við þá ímynd sem veikar konur á þessum 

tíma höfðu sem móðursjúkar eða geðveikar. Í annarri sjálfsmynd tekur Cahun prófíl mynd 

af sér, snoðaðri og íklæddri jakkafötum. Myndin er nánast bein eftirlíking af ljósmynd af 

föður hennar. Sem ung kona var hún byrjuð að túlka muninn á kynjunum. Sjálfsmynd frá 

1919 (Mynd 3) sýnir hana á vangann, með stutt hár, klædda í herrajakka. Lýsingin á 

 
35 Jennifer Mundy og Dawn Ades, Surrealism: Desire Unbound, 5. kafli.  
36 Whitney Chadwick, „Claude Cahun and Lee Miller,“ 143. 
37 Sama rit, 143.  
38 Anna Souter, „Claude Cahun Artist Overview and Analysis", The Art Story vefsíða, birt 25. Október 
2017, https://www.theartstory.org/artist/cahun-claude/artworks/. 



 

 15 

myndina lýsir upp hið stóra nef hennar og álútt enni og er nánast bein eftirlíking af 

portretti af föður hennar (Mynd 4), Maurice Schwob (f. 1859 – 1928), sem var tekin 

1917.39  

Hún mátaði hlutverk karla með því að bregða sér í hinar ýmsu staðalímyndir 

karlmennskunnar. Eins snemma og árið 1920 er hægt að finna mynd af Cahun bregða sér 

í hlutverk sjómanns. Umrædd mynd er heilmynd af Cahun, á henni er hún með hatt og 

hárið er ekki sýnilegt enda  er hún líklega búin að raka af sér hárið á þessum tíma. 

Hendurnar eru í buxnavösunum og fæturnir standa gleiðir. Cahun er þung á brún, 

líkamstaðan er  ákveðin og augu hennar horfa beint í linsuna. Hún er með sjóarahatt. Þar 

sem að einungis karlar voru í starfsstétt sjómanna á þessum tíma (1920), virkar hún sem 

karlmaður á áhorfandann og gælir hún þar með við þann möguleika að hver sem er getur 

litið út eins og sjómaður (Mynd 5). Cahun brá sér í fleiri þekkt hlutverk karla í hennar 

samtíma. Ljósmyndin Untitled (Cahun as Soldier without a Name) frá árinu 1947 sýnir 

hana standandi úti við runna. Hún er klædd í hermannajakka, með sígarettu í kjaftinum, 

höfuðið hallar aftur og hún heldur á lítilli höfuðkúpu í hendinni. Það er mikilvægt að setja 

myndina í samhengi við það að 1947 var seinni heimstyrjöldinni nýlega lokið en ímynd 

karlmennskunnar snérist um hernað, dirfsku og fórn fyrir föðurlandið, en þetta var á þeim 

tíma algeng birtingarmynd karla.40 

Lucy Schwob tók upp nafnið „Claude“ árið 1918 sem er ókynbundið franskt 

fornafn notað fyrir bæði karlmenn og kvenmenn. Claude Cahun hreifst af hugmynd 

kynleysis og mætti telja þetta með fyrstu tilraunum hennar til að breyta ímynd sinni. Hún 

vildi losa sig undan tvíhyggjukenndum öflum. Í kjölfar þess forðaðist hún vísvitandi 

hefðbundna kvenlega eiginleika með því að snoða sig reglulega og lita hárið í allskonar 

ónáttúrulegum litum þegar það byrjaði að vaxa.41 Með þessu ögraði hún formlegum 

birtingarmyndum kynjanna og setti fram spurningar um frelsi eintaklingsins til að tjá eigið 

kyngervi. Í sjálfsmynd, Selfportrait (Mynd 6) sem birtist í tímaritinu Bifur í París Apríl 

1930, víkur Cahun frá hefðbundnum kvenleika með því að nota harða birtu og birtuskil, 

er skollótt og karllæg í útliti, en leyfir samt sem áður öxlunum að vera berar.42 Þessi mynd 

var einnig eina sjálfsmyndin sem birtist opinberlega af Claude Cahun,43 en hún gaf einnig 

 
39 Whitney Chadwick, „Claude Cahun and Lee Miller,“ 148. 
40 Louise Downie, “Sans Nom: Claude Cahun and Marcel Moore,” Heritage Magazine (2005): 1 – 17. 
41 Laurie J. Monahan, „Radical Transformations: Claude Cahun and the Masquerade of 
Womanliness,“127. 
42 Sama rit, 128. 
43 Shelley Rice, Inverted Odysseys, 22.  
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út bókina „Afneitun“ (fr. Aveux non avenus) þar sem var að finna klippimyndir úr 

sjálfsmyndum hennar.44 

Cahun notaði ljósmyndamiðilinn til að benda á fastar hugmyndir hinnar 

kynbundnu sjálfsmyndar, þeirrar brenglunar sem er á táknmynd viðfangsefnisins. Með 

því að nota  grímur, dulargervi, klæðaburð og förðun, tákngerir hún kvenleikann frekar 

sem frjálsan og flæðandi eiginleika sem þarf ekki að vera bundinn í stað.45 Hún skoðaði 

eigin persónu og gerði tilraunir á að breyta eigin birtingarmynd með því að skapa nýjar 

persónur. Sumar meira karllægar en kvenlægar en yfirleitt einhverskonar blöndu af 

báðum. Þegar ljósmyndir hennar eru skoðaðar er áhorfandanum erfitt að greina kyn 

viðfangsefnisins. Klæðaburðurinn er stundum hvorki einkennandi kvenlegur né 

karllægur. Í slíkum tilfellum er oft talað um hugtakið androgyny. Á íslensku mætti helst 

nota hugtakið dulkynja, sem er yfirleitt „notað yfir kyntjáningu einstaklings sem fellur 

ekki auðveldlega að kvenkyns eða karlkyns kyntjáningu. Dulkynja snýr að útliti og 

kyntjáningu einstaklingsins og því geta dulkynja einstaklingar verið með hvaða kynvitund 

sem er.“46 

Verkin hennar Claude Cahun uppgötvuðust eftir að listfræðingurinn François 

Leperlier (f. 1949) skrifaði bók um verkin hennar og ævisögu í bókinni Claude Cahun: 

L’Écart et la Métamorphose árið 1992. Í henni reynir hann (kaldhæðnislega) að skilgreina 

kyn og kynvitund hennar og setja á hana einhverskonar merkimiða, þó svo að Claude 

Cahun sjálf virtist ekki vilja það á sinni lífsleið.47 Til dæmis situr Cahun fyrir sem Buddha 

árið 1927 (Mynd 7),  en sumir hafa talið Buddha geti ráðið kyni eða verið kynlaus.  Hún 

situr með krosslagða fætur, vafin í gyllt klæði með hálsmen og höfuðskraut. Cahun leyfði 

draumum sínum að rætast með því að taka á sig hvaða mynd sem hana lysti, hlutverk sem 

henni var synjað um að gegna í samfélaginu.48 

Claude Cahun stýrir sjálf hvernig birtingarmynd hennar kemur fyrir. Þó svo að 

hún komi oft fyrir mjög maskúlín þá er hún þó heldur ekki að skyggja allan kvenleika. 

Hún hinsvegar ræður sjálf hvernig hún vill birta eigin kvenleika.49 Hún lítur beint á 

 
44 Roxana Marcoci, „Gillian Wearing performs the doppelgänger,“ Document Journal, vefrit, birt 9. 
febrúar 2018, https://www.documentjournal.com/2018/02/photographer-gillian-wearing-performs-the-
doppelganger/. 
45 Whitney Chadwick, „Claude Cahun and Lee Miller,“ 142. 
46 „Orðalisti,“ Trans Ísland, vefsíða, sótt 20. Júlí 2020, https://trans.samtokin78.is/ordalisti/. 
47 Laurie J. Monahan, „Radical Transformations: Claude Cahun and the Masquerade of Womanliness,“ 
125.  
48 Shelley Rice, Inverted Odysses, 21.  
49 Sama rit, 7. 
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áhorfandann líkt og hún sé að góma þann sem á hana lítur. Hún leyfir áhorfandanum ekki 

að hlutgera sig, þannig myndar hún samtal við áhorfandann.  

Myndaserían „I am in training don´t kiss me“ (Mynd 8) er athyglisverð í þessu 

samhengi. Í seríunni sem talin er vera frá sirka 1927 ruglar Cahun saman stöðluðum 

ímyndum kynjanna tveggja. Myndirnar sýna persónu sem hún skapaði í hinum ýmsu 

stellingum. Sú persóna lifir á mörkum hins kvenlæga og hins karllæga. Staðalímyndin 

sem hún tekur fyrir er mjög maskúlin; kraftakarlinn í fjölleikahúsi. Kraftakarlar voru 

vinsælir í kringum aldamótin 1900 og höfðu það að atvinnu að heilla áhorfendur með 

líkamlegum styrk. Kannski sá Cahun eitthvað kvenlegt í þeim, en hennar útfærsla eða 

birtingarmynd á þessari ímynd hefur mjög kvenlegt yfirbragð. Hún virkar eins og 

karlmaður sem er kvenlægur en er að reyna að halda í karllægar staðalímyndir.  Í 

myndaseríunni heldur Cahun á lóðum, hárgreiðslan vísar til dæmigerðs yfirvaraskeggs 

kraftakarlsins. Gervigeirvörtur eru saumaðar á bolinn sem hylur flatan brjóstkassann og 

á honum má lesa setninguna: „Ég er í þjálfun, ekki kyssa mig“. Cahun notar einmitt 

augnaráðið til að vekja spennu og áhuga. Hún gerir lítið úr áhorfandanum með því að 

góma hann við að hlutgera hana kynferðislega og notar tungumálið til að tala beint til 

áhorfandans og benda á að hún standi honum ekki til boða. Þetta má einnig sjá í öðrum 

verkum, t.d. Que me veux tu? þar sem hún spyr áhorfandann „Hvað viltu frá mér?“ árið 

1929.50 

Í mörgum verka sinna leggur Cahun áherslu á rýmið sem skapast milli gagnstæðra 

póla sjálfsmyndar.51 Það má horfa á fyrrnefna myndaseríu með hliðsjón af þeirri nýju 

bylgju í birtingarmynd kvenna sem átti sér stað uppúr 1920, þegar konur klipptu hárið 

stutt, styttu kjólanna sína og nutu aukins kynferðislegs frelsis. Cahun var hluti af þessum 

sögulegu umbrotatímum en hún sker sig líka úr vegna áherslunnar á að vera manneskja 

fremur en kona eða karl sem skilgreinist af kyni sínu.52 

Í dag er næstum öld liðin frá því Cahun gerði þessar nýstárlegu ljósmyndir og 

samsöfn. Eftirtektarverð er meðferð hennar á viðfangsefnunum kyn, framkomu og 

sjálfsmynd.53 Ljósmyndirnar hennar höfðu mikil áhrif á birtingarmynd kvenmannsins í 

 
50 Anna Souter, „Claude Cahun Artist Overview and Analysis", The Art Story vefsíða, birt 25. Október 
2017, https://www.theartstory.org/artist/cahun-claude/artworks/. 
51 Sama rit. 
52 Sama rit. Á frummálinu: „As a part of this moment in history but also apart from it, Cahun breaks 
through gender boundaries and represents herself simply as an active human rather than as a woman or 
man defined by their sex.“ 
53 „Entre Nous: The Art of Claude Cahun,“ vefsíða Art Institute Chicago, sótt þann 13. júlí 2020, 
https://www.artic.edu/exhibitions/1464/entre-nous-the-art-of-claude-cahun. 
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ljósmyndum og hefur enn gildi í nútímasamfélagi. Það er spurning hvort hún hafi ekki 

þorað að birta þær sjálf á sínum eigin líftíma. Eða hvort hún hafi reynt  það en verk hennar 

hafi ekki átt neinn hljómgrunn hjá súrrealistum eða í listaheiminum almennt. En Claude 

Cahun áttaði sig á því að ímynd einstaklingsins er sjálfsköpuð, smíðuð af eigin löngun til 

að koma fram og vera sýnilegur fyrir öðrum. Sjálfsímyndin er í endalausu þróunarferli og 

mótast af persónulegri reynslu og skoðunum, er ekki bundin í stað heldur þvert á móti er 

hún breytileg. Hún er sveigjanleg og breytist eftir þeim félagslegu aðstæðum sem maður 

er staðsettur í.54  

3.2.1 Kynímynd og hlutverk í ljósmyndum Cindy Sherman 

Í grein sinni „Amour faux“ úr bókinni Art in America, sem birtist í janúar 1986 ávarpar 

listfræðingurinn Hal Foster (f. 1955) Cahun sem „Cindy Sherman avant la lettre“.55 Með 

þessu á hann við að Claude Cahun sé undanfari Cindy Sherman og þegar verk Cahun eru 

enduruppgötvuð verður allt höfundarverk Sherman fyrir stöðugum samanburði við 

Cahun. Ástæða þessa er að framsetning og viðfangsefni þeirra eru svipuð, þær nota báðar 

ljósmyndina sem skrásetningu á gjörningi og nota eigin líkama sem tjáningarmiðil á 

táknmyndum kynjanna og hlutverkum þeirra í samfélagskerfi.56 Mögulega hefur Cindy 

orðið fyrir einhverjum óbeinum áhrifum af Cahun sem hlut af súrrealistum og Dada, eða 

heyrt sögusagnir af sambandi hennar og Moore. Sjálfsmyndir Cahun höfðu verið seldar á 

uppboði eftir að Moore lést eða á svipuðum tíma og Cindy vann sínar helstu 

ljósmyndaseríu en ekki er víst að Cindy hafi séð verk Cahun fyrr en að þau voru 

enduruppgötvuð undir aldarlok.  

Cindy fæddist 1954, árið sem Claude Cahun dó. Hún lærði málaralist í Buffalo 

State College og byrjaði að prófa sig áfram með myndavélina þar. Árið 1977 flutti hún 

sig til New York og hóf þar að taka myndir sem urðu síðar að ljósmyndaseríunni Untitled 

Film Stills. Þessi sería endaði sem 69 ljósmyndir sem Sherman tók á milli áranna 1977 – 

1980.57 Cindy Sherman notar ljósmyndun til að fjalla um birtingarmyndir kynjanna. Hún 

skoðar sjálfsímyndina, bregður sér í ýmiskonar gervi eða hlutverk sem hún skapar út frá 

mismunandi staðalímyndum kvenmannsins í kvikmyndum, sjónvarpi og auglýsingum. Í 

seríunni Untitled Film Stills endurskapar Sherman dæmigerð hlutverk ungra kvenna í 

 
54 Jean Robertson og Craig McDaniel, Themes of Contemporary Art, 77.  
55 Sarah Howgate, Gillian Wearing and Claude Cahun: Behind the mask another mask. 
56 Shelley Rice, Inverted Odysseys. 
57 Flavia Frigeri, Women Artists, 146 – 149. 
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Hollywood myndum frá fimmta áratugnum, sem flestar voru leikstýrðar af karlmönnum.  

hennar blandast því saman við opinbera táknmynd kvenleikans. Sherman afneitar þeim 

möguleika að virkja huglægt viðhorf sitt; persónuleg sjonarhorn renna í verkum hennar 

saman við opinberar táknmyndir kvenleika.58 Með þessu sýnir hún fram á það hvernig 

útlit eintaklings getur haft áhrif á hvernig aðrir flokka hann útfrá strúkúreruðu kerfi 

táknmynda. Útlit og framkoma gefur vísbendingar um uppruna og umhverfi okkar, t.d. 

hugsunarhátt, stétt, kyn, þjóðerni og gefur til kynna hvaða samfélagshópi við tilheyrum. 

Cahun og Sherman rannsaka báðar sjálfsmyndina út frá þessum stöðlum og þær 

hafa svipaðar hugmyndir án þess þó að hafa kynnst. Cahun leggur  áherslu á fjölbreytni 

einstaklinga, dregur óskýrar línur milli kynjanna og tekst á við þessi málefni með því að 

horfast í augu við áhorfandann. Verk Sherman eru aftur á móti í raun og veru ekki 

sjálfsmyndir af henni sjálfri, heldur birtingarmyndir kvenna í hlutverkum kvikmynda. 

Sherman sem tekur upplýsingar úr hversdagslegum miðlum og afþreyingu, bendir á 

veruleikafyrrta ímynd konunnar og gagnrýnir þau hlutverk sem konum hefur verið 

úthlutað. Þegar litið er yfir seríuna er áhugavert að á nær öllum myndunum lítur persónan 

sem Cindy leikur eftir ekki í myndavélina, heldur lítur hún undan linsunni. Þetta má túlka 

sem myndrænt tákn um undirgefni kvenna í hlutverkum sínum. Cindy Sherman vinnur 

markvisst við að brjóta niður samfélagsstaðla sem fyrirfinnast í vestrænum 

menningarheimi og gagnrýnir ímynd kvenmannsins í listmiðlum eigin samtíma. Sem 

dæmi má taka Film Still #21 sem sýnir Sherman horfa skelkaða framhjá myndavélinni, 

líkt og hún hafi orðið vör við eitthvað sem fangaði athygli hennar. Það má lesa hræðslu 

úr andlitsdráttum hennar og fjarvera hennar gefur til kynna að eitthvað sé að elta hana.59 

Skýjarkljúfar þekja bakgrunn myndarinnar, sem gefur til kynna staðsetningu hennar. 

Dæmigerð upplifun kvenna, sem endurspeglast í kvikmyndum, er ótti þeirra við að vera 

einar á ferð í stórborgum og finna fyrir ákveðnu hjálparleysi í slíkum aðstæðum. Það 

endar iðulega illa eða konu er bjargað af karlmanni sem hvetur áhorfendur til 

hetjudýrkunar á körlum og ýtir samtímis undir staðalímynd kvenna séu hjálparlausar án 

afskipta karla. Í annarri mynd úr seríunni, Film Still #2 (Mynd 9) má sjá Sherman pósa 

fyrir framan spegil. Hún er nakin með handklæði vafið um líkama sinn. Stellingin hennar 

er mjúk og kvenleg, virðist hún strjúka vanga sínum með hendinni. Líkami hennar snýr 

 
58 Shelley Rice, Inverted Odysseys, 8. Á frummálinu: “Sherman refuses to exercise her option of 
subjectivity; private points of view, in her works, merge with the public icons of femininity.” 
59 Sama rit,  7. 
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að speglinum og hún virðir fyrir sér sinni eigin endurspeglun sakleysislega á svipinn, 

jafnframt og áhorfandinn fær frið til þess að virða hana fyrir sér. 

Þarna sést greinilegur munur á ætlunarverki Sherman og Cahun. Einn áhrifamesti 

þátturinn í mörgum sjálfsmyndum hennar Claude Cahun er hvernig hún myndar sterkt 

augnsamband við myndavélina, og þar með áhorfandann. Persónuleiki hennar er byggður 

á eigin ímynd um sjálfið og setur hún oft upp sviðsmynd þar sem hún er aðalatriðið. Þá 

er eins og hún búi yfir miklu sjálfstrausti sem birtist m.a. í að hún líkir oft eftir pósum 

karlmanna í ljósmyndum. Í Untitled (Self-Portrait with Mirror) (Mynd 10) sýnir Claude 

Cahun þá karllægu eiginleika sem hún hefur. Ber hökuna hátt, er alvarleg á svipinn, leyfir 

tilkomumiklu nefinu að vera sýnilegt og taka pláss í myndinni. Hún lítur ekki í spegilinn, 

heldur beint í linsuna. Andlit hennar endurspeglast í speglinum sem hún stendur við, en í 

honum sjáum við hennar sterku kjálka og andlitsdrætti hennar ítrekaðar. Sherman aftur á 

móti reynir að ýkja kvenlegar línur líkamans með stellingunni sinni og býður 

áhorfandanum að hlutgera persónuna sem hún leikur í ljósmyndinni. Það má því segja að 

þær fari sitthvora leiðina í að skoða sama efnið, hina kvenlægu birtingarmynd, Cahun út 

frá hennar persónulegu ímynd af sjálfri sér sem kynflæðandi einstaklingur en Sherman út 

frá ráðandi sjónarhorni samfélagsins, hinu karllæga augliti. 

 

3.2.2 Hulin sjálfsmynd Wearing undir Cahun sem grímu 

Árið 2017 gerði listakonan Gillian Wearing (f. 1963) verkið „Me and Claude in Mirror“ 

(Mynd 11) þar sem hún leikur beinlínis eftir verki Cahun sem er fjallað um hér að ofan. 

Wearing varð fyrir beinum áhrifum af Claude Cahun þegar hún uppgötvaði 

ljósmyndaverk hennar á tíunda áratugnum.  Í ljósmyndaverkinu má sjá Wearing sjálfa 

með dökka síða hárið sitt standa fyrir framan spegil. Hún horfir í spegilinn með þeim 

afleiðingum að endurspeglun hennar horfir beint í linsuna, rétt eins og í verki Claude 

Cahun. Hinsvegar skapast tálsýn í verkinu með hinu raunverulega „sjálfi“ sem birtist í 

spegilmyndinni. Það er nefnilega Claude Cahun sem við sjáum horfa í linsuna í 

endurspegluninni, eða réttara sagt Gillian Wearing í gervi Claude Cahun. Samtímis 

skoðar listaverkið hið órjúfanlega samband sjálfsímyndar og sjálfsins sem þessi tegund 

verka hefur í gegnum söguna kafað ofan í.60 

 
60 Roxana Marcoci, „Gillian Wearing performs the doppelgänger,“ Document Journal, vefrit, birt 9. 
febrúar 2018, https://www.documentjournal.com/2018/02/photographer-gillian-wearing-performs-the-
doppelganger/. 
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Wearing tekur mikið upp á því að taka sjálfsmyndir þar sem hún bregður sér í gervi 

annarra einstaklinga með því að útbúa grímur af andlitum þeirra, sem hún ber síðan yfir 

eigin andliti. Hún veltir fyrir sér hvað skilgreinist sem sjálfsmynd. Er það hún sem situr 

fyrir en áhorfandinn „les“ annan einstakling en hana úr myndinni? Árin 2008 til 2013 

vann hún sjálfsmyndir af sér sem þekktum einstaklingi úr listasögunni, þeim sem hún 

taldi sig tengjast sérstaklega. Hún endurgerir myndir af Andy Warhol (f. 1928 – 1987), 

Robert Mapplethorpe (f. 1946 – 1989)  og Diane Arbus (f. 1923 – 1972) en kallar þær 

sjálfsmyndir. Þar af meðal er líka endurgerð mynd úr fyrrnefndri seríu Claude Cahun, I 

am in training, don´t kiss me sem Wearing vinnur 2012 og  kallar Me as Cahun holding 

a mask of my face (Mynd 12). Verkið leiddi Wearing síðar til að rannsaka líf Claude 

Cahun betur og úr þeirri rannsókn varð listasýning í National Portrait Gallery í London 

2017,61 þar sem verk Wearing og Cahun eru sett í samanburð. Í verkinu hylur Wearing 

andlit sitt með grímu af andliti Cahun, klæðir og farðar sig eins og situr í sömu stellingu. 

Hinsvegar heldur Wearing á grímu af sínu eigin andliti í hendinni; hún finnur fyrir sterkri 

tengingu við Cahun og deilir áhuga hennar á grímum og búningum. 

Wearing nálgast sjálfsímyndina í gegnum ljósmyndamiðilinn rétt eins og Cahun og 

Sherman. Hún finnur samt sem áður nýtt sjónarhorn á viðfangsefnið. Ef að markmið 

Cahun er að blurra sjálfið og Wearing að fela sjálfið og Sherman skiptir upp sjálfinu í 

margar persónur, þá byggir Wearing á ævistarfi Cahun með því að spyrja sig hvaða sjálf 

er eftir þegar sjálfsmyndin er falin. Claude Cahun notaði sjálfsmyndirnar til að tjá þá 

skoðun sína að í allri sjálfstjáningu væri einhver gríma til staðar.62 Cahun tók þátt í 

leikritum, átti fullan skáp af búningum, brá sér í önnur gervi og endurskapaði 

sjálfsímyndina stöðugt. Claude Cahun er einskonar gríma sem Lucy Schwob nýtti sér til 

að komast undan kynbundinni pressu samfélagsins. „Undir þessari grímu, liggur önnur 

gríma. – Mér mun aldrei takast að fjarlæga öll þessi svipbrigði af andliti mínu“.63 Þessa 

setningu krotaði Cahun á klippimynd í bókinni „Afneitun“ (fr. Aveux non avenus) sem 

hún gaf út 1930.64 Hún setur á sig margar grímur, er hún sjálf en ekki alltaf sama sjálfið. 

 
61 Gillian Wearing, „A portrait of the Artist as Claude Cahun“, viðtal eftir Nicholas Cullinan, í tengslum 
við opnun sýningarinnar „Gillian Wearing and Claude Cahun: Behind the mask, another mask“ í of the 
National Portrait Gallery in London,  9 – 29. Mars  2017, aðgengilegt á vefsíðu Aperture, 
https://aperture.org/blog/feminism-gillian-wearing-claude-cahun/. 
62 Jennifer Mundy og Dawn Ades, Surrealism: Desire Unbound, 3. kafli.  
63 „Claude Cahun“, vefsíða Art Net , sótt 23. Júní 2020, http://www.artnet.com/artists/claude-cahun/. 
64 Roxana Marcoci, „Gillian Wearing performs the doppelgänger,“ Document Journal, vefrit, birt 9. 
febrúar 2018, https://www.documentjournal.com/2018/02/photographer-gillian-wearing-performs-the-
doppelganger/. 
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Á meðan Cahun berst fyrir eigin frelsi til að fá að hafa hvaða birtingarmynd sem 

henni sýnist, er Cindy Sherman með það markmið að villa um fyrir áhorfandanum með 

því að nota þekktar staðalímyndir úr vestrænum heimi. Táknmyndin gefur áhorfandanum 

upplýsingar um uppruna, aldur, kyn og áhuga hennar. Cahun og Sherman notast við 

búninga, grímur, förðun og leikmuni til þess að skapa persónurnar í verkum sínum, á 

meðan Wearing notar Claude Cahun sjálfa sem grímu. 
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4 Ljósmyndamiðillinn sem valdbeiting 

4.1 Karllægt auglit 

 
Árið 1975 afhjúpaði femíniski kvikmyndagagnrýnandinn Laura Mulvey hugmyndina um 

áhorfið eða auglitið (e. The Male Gaze), sem á rætur sínar að rekja til franska orðsins le 

regarde (dregið af sögninni „að horfa“), í greininni Visual Pleasure and Narrative 

Cinema. Hugtakið er lýsing á því ástandi þegar einstaklingur verður fyrir áliti einhvers 

annars við framsetningu þeirra í kvikmyndamiðlinum. Þar greinir hún frá því hvernig 

kvenmaður er notaður sem kynferðislegt viðfang, bæði gegn mótleikurum sínum í 

framvindu myndarinnar og einnig fyrir áhorfandann í salnum, á sama tíma og karlmenn 

endurspegla sig í hlutverkum aðalhetju söguþráðsins.65 Þó svo að Mulvey tali í þessu 

tilfelli sérstaklega um kvikmyndamiðilinn þá má færa þessi sömu rök fyrir 

ljósmyndamiðlinum, vegna þess að hann er lesinn af áhorfandanum í gegnum myndmál 

(táknmyndir). Gjörðin við það að taka ljósmynd hefur í sögulegu samhengi verið tengd 

við karllægt viðmót sem árasargjörn aðgerð þess að fanga viðfangsefnið.66 Afleiðingar 

auglitsins er sú að kvenlíkaminn er yfirleitt alltaf sýndur út frá sjónarhorni karla og 

kyngerður. Líkaminn þjónar einskonar mettun á karllægri þörf og byggist á niðurlægingu 

og undirgefni frekar en upphafningu kvenlíkamans og þar með einnig kvenímyndinni.

 Þó verk Cahun kæmu ekki fyrir sjónir almennings fyrr en langt eftir dauða hennar, 

höfðu þau samt sem áður gríðarleg áhrif vegna þess að umfjöllunarefni hennar áttu ennþá 

erindi við samfélagið á níunda áratugnum og mætti færa rök fyrir því að þau eigi enn við 

í dag. Cahun á í beinu samtali við áhorfandann og áttar sig á því valdi sem ljósmyndir 

geta haft.  Róttæk verk Claude Cahun uppræta auglitið. Líkt og áður var fjallað um gerði 

Cahun í því að eigna sér karlmannlega eiginleika og notaði líkamsbeitingu sem kennd er 

við hið karllæga í sínum verkum. Þar af leiðandi brýst hún frá því hlutverki sem feðraveldi 

skikkaði konur í, að vera viðfangsefni ljósmyndarinnar sem tekin er út frá augliti 

karlmanns.  

Áður en verk Cahun voru enduruppgötvuð og fyrir verk Cindy Sherman, sátu 

listakonur ekki auðum höndum. Róttækar listakonur notuðu ljósmyndun til að 

 
65 Laura Mulvey, “Visual pleasure and narrative cinema,” 19. 
66 Simon Bainbridge, “Editor’s Introduction Female Gaze”, British Journal of Photography, 3. Á 
frummáli: “The photographic act is often viewed as an assertion of masculine dominance; a predatory 
point- and-shoot action.” 
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endurheimta eigin líkama og varpa ljósi á ósanngjarna birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum 

sem heftu þær bæði sem listakonur og konur almennt.67  Til að ná athygli frá umheiminum 

urðu listakonur að beita róttækum aðferðum og átti ljósmyndun því oft uppruna sinn að 

rekja í gjörninga sem þóttu skilvirkari leið til að valda usla. Til dæmis má nefna verk 

Valie Export (f. 1940) þegar hún batt kassa utan um brjóstkassa sinn og bauð fólki að 

snerta á sér brjóstin. Í öðru verki klæddist hún buxum sem voru kloflausar, þrengdi hún 

þannig kynfærum sínum að áhorfendum. Á þessum tíma notuðust listakonur við 

sviðsetningu í ljósmyndaverkum sínum líkt og Cahun hafði gert sjálf en verk hennar voru 

þá enn undir yfirborðinu. Svo virðist sem að markmiðið hafi verið það sama: með því að 

sviðsetja innri heim ljósmyndarinnar höfðu þær fullt vald, jafnvel yfir karlveldinu sem 

sniðgekk verk þeirra nema í þeim ásetningi í að niðurlægja þær og gera ádeilur þeirra á 

ríkjandi samfélagsviðmið ótrúverðugar.68    

Á níunda áratugnum var ljósmyndin talin samsek í hlutgervingu kvenna. Það mátti 

rekja til aukinnar markaðsetningar á konum í auglýsingamiðlum sem sýndi óraunhæfa 

birtingarmynd kvenna. Konur í auglýsingum fyrir snyrtivörur og tískuiðnaðinn voru 

gervilegar (e. plastic, manipulated, unreal) og enn birtar sem viðföng langanna karla (e. 

objects of male desire). Þessi birtingarmynd kvenna sem kynferðisleg viðföng fyrir 

karlmenn er meira að segja til staðar þegar auglýsing er ætluð konum sem kaupendum. Á 

þann máta seljum við konum hugmynd um eigið útlit sem samræmist því að þær séu ekki 

að kaupa vörur fyrir sjálfar sig heldur til að viðhalda þessari birtingarmynd og þóknast 

karllægu veldi.69 Ljósmyndakonur sem brutu loks gegn þessu voru Cindy Sherman, 

Carrie Mae Weems, Annie Leibovitz, Nan Goldin, Shirin Neshat, Sally Mann, Rineke 

Dijkstra. Verk þeirra ruddu braut til að skoða kvenmenn útfrá öðrum sjónarhornum sem 

myndefni ljósmynda og hafa áhrif á hversdagslega miðla. Þær gerðu konum kleift að 

ljósmynda sjálfar sig fyri sjálfar sig.   

Tískuljósmyndun hefur lengi verið gagnrýnd fyrir að ýta undir rangar 

birtingarmyndir á kynhlutverkum. Konur eru yfirleitt settar í það hlutverk að þjóna 

áhorfendum og vera þeim aðgengilegar. Auglitið setur áhorfandann ofar en manneskjuna 

sem verið er að horfa á og breytir henni þannig í viðfangsefni, sem áhorfandinn hefur ekki 

samúð með og flokkast þetta sem form af sjónrænni misnotkun. Beiting kvenlíkamans í 

 
67 Sama rit, 3. Á frummálinu: „in their practice to reclaim their bodies and reveal the artificial 
construction of gender roles in mainstream media til limit their position in both the art world and society 
as a whole.“ 
68 Charlotte Jansen, British Journal of Photography, 39. 
69 Sama rit, 39. 
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tískumiðlum er yfirleitt sett upp sem söluvara. Heimurinn birtist okkur út frá sjónarhorni 

karlmanna og gerður til að þjóna þrám þeirra, þar sem konur eru yfirleitt settar í valdalitlar 

stöður, gagnvart mótleikurum en einnig áhorfendum, og endurspeglar það samspil 

áhorfsstýringar og valdaafls. 

Collier Schorr (f. 1963), samtímakona Cindy Sherman, hefur skoðað svipaðar 

hugmyndir í gegnum tískuljósmyndun. Hún rannsakar líkt og Cahun sjálfsmyndina í 

tengslum við táknkerfi kynjanna í vestrænum menningarheimi. Ljósmyndaverkin hennar 

einblína oft á ungt fólk sem ber tákn beggja kynja (e. androgyny) og gerir áhorfandanum 

erfitt fyrir að staðsetja kyngervi manneskjunnar á myndinni.70 Í verkinu In the Garden 

(Karin in  Grass) (1996) er einstaklingur í brjóstarhaldara og nærbuxum þar sem mótar 

fyrir kynfærum karls. Einstaklingurinn á myndinni liggur á jörðinni í tælandi stellingu en 

horfir á sama tíma beint og óhikað í myndavélina, sem gerir það að verkum að 

áhorfandinn verður hluti af verkinu sjálfu.  Dulgervi einstaklingsins ruglar áhorfandann 

og fær hann til að endurhugsa stöðluð kyntákn. Schorr leikur sér að kyntáknum með því 

að blanda saman bæði karllægum og kvenlægum einkennum líkt og Cahun gerir í 

sjálfsmyndum sínum. Verk Schorr sveiflast þannig á milli raunveruleika og fantasíuheims 

eins og raunin virðist einnig vera í verkum Cahun. Schorr setur með þessu 

spurningarmerki við táknkerfi kynjanna og gagnrýnir flokkunarhyggju samfélagsins, en 

á sýnilegum og opinberum vettvangi auglýsinga- og tískuheimsins.  

 

4.2 Kvenlægt auglit  

Natalie Perfetti-Oates, kennari við háskólann í Florida State í Bandaríkjunum, gagnrýndi 

Mulvey árið 2015 fyrir að taka ekki fyrir möguleikann um hið kvenlæga auglit (e. The 

Female Gaze), sem Natalie telur hafa aukist uppúr aldamótum 2000 í kvikmyndum. 

Karllíkaminn sé hlutgerður í hetju- og spennumyndum en einnig í „chick-flick“-myndum. 

Hún vitnar í Harry Benshoff og Sean Griffin, kvikmyndagagnrýnendur, sem benda á að 

birtingarmynd karla sé jafn hönnuð og birtingarmynd kvenna, þessvegna þurfi að skoða 

þessa hlið auglitsins á svipaðan máta. Perfetti-Oates færir rök fyrir að það sé ekki einungis 

kvenlíkaminn sem sé hlutgerður af körlum heldur virðist hlutverkaskipan haldast óbreytt 

og rígbundin við þá hugmynd um að strákurinn fái á endanum stelpuna. Þetta sé mjög 

varhugavert, vegna þess að það gefur konum einungis leið til að endurspegla sig í 

 
70 Jean Robertson og Craig McDaniel, Themes of Contemporary Art, 84. 
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hlutverkum sem kærasta, ástkona eða eiginkona og ýtir undir þá hugmynd að 

mikilvægasta hlutverk í lífi kvenna sé að hafa karlmann í lífi sínu.71 Auk þessa er 

umræðan um auglitið yfirleitt útfrá sjónarhorni gagnkynhneigðra en ekki hinsegin 

áhorfenda. Karllæga jafnt sem kvenlæga auglitið samkvæmt Mulvey byggir á því að 

einungis séu til tvö gagnkynhneigð kyn. Gagnrýni Perfetti-Oates á Mulvey er sú að konur 

geta einnig kynferðislega hlutgert konur í gegnum auglitið skyldu þær vera 

samkynhneigðar (og sama gildir um karlmenn). Spurningin sé þá kannski frekar af hverju 

við erum að sjá aukningu í hlutgervingu karla. Hlutgerving kvenna er enn til staðar og 

þannig má álykta að nútímasamfélag sé með aukna hlutgervingu á líkamanum sem 

viðfangsefni. Mögulegir áhrifavaldar þess gætu verið aukið vægi og útbreiðsla  

samfélagsmiðla og klámvæðing.72  

Ljósmyndarinn Charlotte Jansen fjallar um annan kima hins kvenlæga auglits í 

bókinni Girl on Girl: Art and Photography in the Age of Female Gaze. Þar segir hún að 

með auknum sýnileika kvenlíkamans sem viðfangsefni kvenna í listaheiminum, jafnt sem 

og á samfélagsmiðlum, erum við hægt og rólega að skapa nýja sýn á kvenlíkamann og 

framsetningu hans í sjónrænum miðlum. Konur fái aukið vald til að breyta eigin 

birtingarmynd sem áður fyrr hefur verið mjög karllæg.73 Í rannsókn á hugtakinu „female 

gaze“ og femínískum sjálfsmyndum, tók Jansen viðtöl við 40 ólíkar ljósmyndakonur. Hún 

komst að þeirri niðurstöðu að konur hafi aldrei verið með jafn mikið vald á birtingarmynd 

eigin sjálfsímyndar og í dag. Þær höfðu það sameiginlegt að byrja allar sinn feril uppúr 

árinu 2010, en sama ár kynnti Iphone fram-myndavélina til leiks.   

Meirihluti mynda sem teknar eru af kvenmönnum sem viðfangsefni í eru enn þann 

dag í dag ætlaðar til að þjóna augliti hins gagnkynhneigða karlmanns. Skilaboðin til 

kvenna eru mjög einhæf, við eigum að bera okkur saman, skammast okkar fyrir þá staðla 

sem við uppfyllum ekki sem konur o.s.frv.74 Út frá þessu má áætla að á sama tíma og 

samfélagsmiðlar gefa konum aukið frelsi þá getur það líka gert það erfiðara fyrir samtíma 

ljósmyndakonur að upphefja kvenlíkamann. Allt sem að þær birta opinberlega er 

samstundis étið upp af feðraveldinu.75 Með óbreyttu kerfi viðhaldast karllæg gildi og því 

er mikilvægt að uppræta úrelta hugmyndafræði til að veita uppbyggilegt rými fyrir konur 

þar sem að þær fá að leggja línurnar sjálfar. 

 
71 Natalie Perfetti-Oates, “Chick Flicks and the Straight Female Gaze,“ 1-9. 
72 Charlotte Jansen, “Female Gaze”, British Journal of Photography, 38. 
73 Simon Bainbridge, “Editor’s Introduction Female Gaze”, British Journal of Photography, 3. 
74 Charlotte Jansen, “Female Gaze”, British Journal of Photography, 38. 
75 Simon Bainbridge, “Editor’s Introduction Female Gaze”, British Journal of Photography, 3. 
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Samfélagsmiðlar gefa einstaklingum frelsi til að skapa eigin sjálfsímynd með 

þeim myndum sem þeir velja að birta af sér á samfélagsmiðlasíðum sínum, t.d.  Instagram 

og Facebook. Það er auðvelt að lifa í skjóli netheimsins og lifa út frá þeirri ímynd sem 

við setjum fram á netinu. Í netgjörningnum Excellences & Perfections (2014) sýndi 

listakonan Amalia Ulman (f. 1989) fram á það hve auðvelt það er að breyta eigin ímynd 

á netinu. Hún bjó til persónu byggða á þekktum staðalímyndum kvenna á 

samfélagsmiðlum og lék þá eftir. Persónan varð vinsæl í gegnum fylgjendur sem tengdu 

við þessa birtingarmynd kvenna og efuðust ekki um trúverðuleika hennar heldur hylltu 

hana með „lækum“ og skilaboðum. Fyrir Ulman staðfesti það einungis að almenningur 

hvetji til þessarar óheilbrigðu birtingarmyndar kvenna.76 Má segja að hugmynd Ulman sé 

svipuð og Cindy Sherman 40 árum áður, en í nýjum netheimi. Ulman lék staðalímynd 

konu á instagram og stíliseraði myndirnar þannig að hún virtist feimin, undirgefin, sæt, 

kyngerði kvenlíkamann, notaði bleikan lit, vinsæla fatatísku og fylgdi þannig í raun öllum 

þeim stöðlum eru til staðar í umhverfi ungra kvenna á samfélagsmiðlum. Það er því ljóst 

að enn þann dag í dag glímum við sömu spurningar og Cahun reyndi fyrst að svara tæpri 

öld áður í gegnum ljósmyndamiðilinn.  

 

 

 
76 Cadence Kinsey, „The Instagram artist who fooled thousands,“ BBC Culture, vefútgáfa, birt 7. mars 
2016, https://www.bbc.com/culture/article/20160307-the-instagram-artist-who-fooled-thousands. 
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5 Niðurstöður og lokaorð 
 
Allar listakonurnar sem fram hafa komið í þessari ritgerð eiga það sameiginlegt að vinna 

með samfélagslegar ádeilur á sviðum sjálfsins og kynsins; tvö hugtök sem haldast fast í 

hendur og eru hluti af hvort öðru. Þær vinna verkin sín útfrá persónulegri reynslu og 

skoðunum með því að líta inn á við og rannsaka eigin sjálfsmynd. Þær nota líkamann sem 

tjáningarmiðil í formi skrásetningar ljósmyndar og eru verkin oft brot af stærri og 

umfangsmeiri gjörningi. Þó svo að Claude Cahun hafi ekki endilega haft bein áhrif á allar 

listakonurnar sem komu á eftir henni, aðallega vegna þess hve lengi seint ljósmyndir 

Cahun uppgötvuðust, þá hafði hún augsjáanlega sömu hugsjón. Má líta á ljósmyndirnar 

sem staðfestingu á grundvelli og hugmyndum verkanna sem róttækar femínískar 

listakonur sköpuðu síðar.  Það mætti segja að verk Cahun hafi verið of róttæk fyrir 

samtíma sinn og hún hafi því ekki getað tekið slaginn sem Sherman og aðrar tóku síðar.  

Þær Cahun og Sherman eru báðar brautryðjendur án þess að hafa vísvitandi verið 

að berjast fyrir femínisma; þær börðust fremur fyrir  sjálfsímyndinni, birtingarmynd 

hennar og frelsi einstaklingsins til að brjótast undan samfélagsstöðlum. Enda snérist þetta 

fyrir mörgum þessara listakvenna ekki endilega um að vera róttækir femínistar, heldur 

frekar vildu þær benda á hve flæðandi sjálfsmyndin er og gagnrýna samfélagsstaðla gegn 

frelsi einstaklings. Cahun mætti þessvegna kalla femínista áður en hugtakið femínisti var 

notað. Hugmyndir hennar auk listkvenna á borð við Sherman, höfðu gríðarleg áhrif á 

femínískar liststefnur sem komu síðar og opnuðu samtal um eigin birtingarmynd kvenna 

og að geta tekið valdið í eigin hendur.  

Margar konur í listaheiminum fengu aldrei þá viðurkenningu sem þær áttu skilið 

í eigin samtíma. Stöðugt birtast verk listakvenna upp á yfirborðinu, sem ekki fengu að 

skína á lífsleið þeirra. Þau veita okkur innsýn í líf kvenna og þeirra eigin upplifun á 

raunveruleika þeirra, en ekki útfrá sögubókum rituðum af körlum sem beina athygli frá 

upplifun kvenna og gera lítið úr henni. Í tilfelli Cahun er hinsvegar ótrúlegt að sjá að 

þessar umræður eiga enn við samtíma okkar í dag og segir okkur að við erum að rökræða 

sama hlutinn heilli öld síðar án þessar að vera komin að neinni niðurstöðu. Þetta útskýrir 

kannski ákvörðun Cahun um að birta myndirnar ekki opinberlega. Var það meðvituð 

ákvörðun lituð ótta og fordómum? Var það ómeðvituð ákvörðun vegna þess hversu 

persónulegar og einlægar myndir hennar voru? Eða var það ákvörðun vegna þess að aðrir 

listamenn umhverfis hana sýndu myndunum hennar engan áhuga? Hverjar sem 

ástæðurnar voru þá voru kveiktu myndir Cahun ekki umræðu fyrr að þær uppgötvuðust á 
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tíunda áratugnum. Sjálfsmyndir Claude Cahun eru því mikilvægur stoðsteinn í femínískri 

rannsókn á kynímynd og sjálfsímynd.77 Ljósmyndir hennar eru að hluta til í þversögn við 

sjálfa sig. Þær eru afleiðing þess listræna og samfélagslega umhverfis sem hún lifði í, en 

umfjöllunarefnið er hennar eigin sjálfsmynd og stöðug þróun sjálfsins.78 Ekki er víst að 

verkin hennar hefðu á þeim tíma sem hún gerði þau virkað eins og þau gera nú – en á það 

reyndi lítið sem ekkert. Það virðist eins og heimurinn hafi verið betur undirbúinn til að 

þess að taka við spurningum Claude Cahun þegar þær uppgötvuðust hálfri öld eftir dauða 

hennar.  

Cahun fékk aldrei sjálf að upplifa samfélagslega frelsið sem hún þráði alla ævi og 

við erum að veita henni núna. Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in 

Photography var ein fyrsta þematíska og fræðilega ljósmyndasýningin sem haldin hefur 

verið um kyntengda gjörninga ljósmyndakvenna. Hún var haldin í Guggenheim safninu í 

New York árið 1997 og var einnig í fyrsta skiptið sem verk Claude Cahun voru sýnd á 

opinberri listastofnun.79 Eins hefur verið fjallað um hana, t.d. í New York Times, sem 

áhrifamiklan einstakling, ósýnilegan í sögu mannkynsins.80 Cahun vann sín áhrifamestu 

ljósmyndaverk fimm árum áður en súrrealistar kynntu stefnuyfirlýsingar sínar og áherslu 

á frelsi einstaklings frá samfélagsstöðlum, og þó unnu þeir verkin sín útfrá karllægri 

hlutgervingu kvenna. Í gegnum Cahun sjáum við víkkuðu við þessvegna annars skilning 

okkar á stefnu súrealista.   

Ljósmyndavélin var fundin upp áður en að konur fengu réttinn til að kjósa. Konur  

notuðu ljósmyndun frá upphafi sem tól til að skoða eigin birtingarmynd óháð augliti karla, 

og þannig fundu þær fyrir mætti eða valdi í því að ráða birtingarmynd sinni og 

framkomu.81 Þær hafa gengið í gegnum gagnrýni og áliti annarra í gegnum allt þetta ferli, 

en þær héldu áfram að berjast fyrir það að fá að vera þær sjálfar. Hver ætti að ráða því 

hver maður er nema maður sjálfur?  

 
77 „Entre Nous: The Art of Claude Cahun,“ vefsíða Art Institute Chicago, sótt þann 13. júlí 2020, 
https://www.artic.edu/exhibitions/1464/entre-nous-the-art-of-claude-cahun. 
78 Anna Souter, „Claude Cahun Artist Overview and Analysis", The Art Story vefsíða, birt 25. október 
2017, https://www.theartstory.org/artist/cahun-claude/artworks/. Á frummálinu: „Cahun's images are a 
product of their artistic and social milieu, but also paradoxically deal with issues of identity that recur 
through all ages.” 
79 Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography, 12. 
80 Joseph B. Treaster, „Overlooked No More: Claude Cahun, Whose Photographs Explored Gender and 
Sexuality“, The New York Times, vefútgáfa, birt 19. Júní 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/06/19/obituaries/claude-cahun-overlooked.html. 
81 Charlotte Jansen, “Female Gaze”, British Journal of Photography, 39. 
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Það má spyrja sig hvernig konur halda áfram að tækla birtingarmynd “sjálfsins”, 

hvort völdin sem þær taka á eigin birtingarmynd séu sjálfstæð eða lituð af því kerfi sem 

hefur verið matað í þær gegnum tíðina. Það er því víst að þessari umræðu er ekki lokið 

og sannarlega enn þörf á henni. Það er tímabært að velta fyrir sér afhverju við þurfum að 

flokka fólk eftir kyni en ekki eftir því sem það hefur heiminum að bjóða. Þessar listakonur 

hafa hjálpað okkur í að skoða þetta kerfi betur og varpa ljósi á þá staðreynd að kerfið 

heldur aftur af okkur sem einstaklingum. 

Það virðist sem að kerfið sé byggt á því að líkaminn ráði hvert gildi okkar er, sem 

einstaklinga. Með aukinni neysluhyggju og fjöldaframleiðslu hefur aðeins verið kynt 

undir þessari kynferðislegu hlutgervingu, kvenna og karla. Gerir aukinn sýnileiki 

einstaklinga í miðlum nútímasamfélagsins það auðveldara að hlutgera aðra? Skiptir 

birtingarmyndin okkar út á við meira máli en innri persónuleiki okkar? Ein 

meginályktunin sem draga má af þessari rannsókn er að það er þörf á að endurskoða kerfin 

sem við búum í vegna þess að allir hafa rétt á að vera þeir sjálfir og vera samþykktir inn 

í samfélagið sem þeir tilheyra.  

Kynjakerfið er regluverk sem manneskjan hefur skapað til þess að geta hólfað fólk 

niður í fyrirfram ákveðin hlutverk innan samfélagsins. Með ljósmyndaverkum sínum 

sýndi Cahun fram á það á nýjan hátt hvernig sjálfsmyndin er frjáls og óbundin nokkru 

kerfi. Þessi tímamótaverk voru lengi vel fallin í gleymsku vegna þess hvernig þau 

stönguðust beint á við ríkjandi valdakerfi sem þrífst á að viðhalda aðskilnaði og togstreitu  

kynjanna. Í fótspor listakonunnar Cahun fylgdu Sherman, Wearing og fleiri, sem 

endurtekið hafa sýnt umheiminum það að hugmyndin um sjálfið er flæðandi eining sem 

ekki er hægt að binda niður eftir ákveðnum reglum. Þessi afhjúpandi og krefjandi 

ljósmyndaverk spyrja áhorfandann að einni helstu og elstu spurningu mannkynssögunnar; 

hver, eða hvað, er ég? 
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