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Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni 

er fjallað um sögu erótíkur og kláms í listum, skilgreiningar á klámi og áhrif þess á samfélagið  

sem og femínísk viðbrögð við hlutgervingu kvenlíkamans í listum. Rannsóknarspurningarnar 

í ritgerðinni eru tvær:   

1. Er framsetning kvenlíkamans afleiðing karllægra gilda sem ríkt hafa innan listheimsins og í  

samfélaginu frá alda öðli? 

2. Hvar liggur línan milli kláms og erótíkur í listum?  

Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um klám og skilgreiningar á því. Einnig verður gerð 

grein fyrir nokkrum rannsóknum sem  hafa verið gerðar um áhrif kláms. Því næst verður 

fjallað um erótík í listasögunni, frá upphafi til okkar daga, þar verður farið  í gegnum tímabil 

grískra og rómverskra lista, endurreisnarinnar, impressjónisma, expressjónisma, kúbisma og 

til  listamanna samtímans. Að lokum er rætt um ímynd kvenna, karlmennsku og vald og 

andsvör femínískra listakvenna í samtímanum. 
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Inngangur 
 

Viðfangsefni listamanna sprettur af umhverfi þeirra, hugsunum, tilfinningum og aðstæðum. Í 

upphafi listasögunnar snerist viðfangsefni listarinnar að mestu leyti um þær frumhvatir sem 

eru ráðandi hjá mannskepnunni, að afla sér matar og fjölga sér. Smám saman hefur þó 

veiðimannseðlið vikið fyrir auðveldara aðgengi að fæðu, en þörfin til að fjölga sér er enn til 

staðar. Viðfangsefni listamanna í dag er því oft af kynferðislegum toga og vekur oftar en ekki 

upp deilur vegna framsetningar eða merkingar sem leynist í verkum þeirra. Konan og líkami 

hennar hafa verið miðpunktur kynferðislegra efnistaka frá upphafi. Karlmenn hafa verið 

hinum megin við pensilinn mestan hluta listasögunnar og málað eigin þrár og langanir fyrir 

aðra karlmenn sem hafa fjárfest í list þeirra.  

Á síðastliðinni öld, og á þeim hluta sem liðinn er af þessari, hefur konan verið í uppreisn gegn 

eigin hlutverki sem sýningargripur og sálarlaust fullnægingartæki karlmanna. Þessi barátta 

hefur ekki síst átt sér stað á vettvangi listarinnar, þar sem konur hafa gagnrýnt hlutskipti sitt í 

gegnum myndlist, tónlist og bókmenntir. Spurning er samt hvar sú lína liggur í framsetningu 

listamanna á líkamanum og hversu langt þurfi eða megi ganga í listrænum tilgangi. 

Klámiðnaðurinn hefur farið vaxandi frá upphafi ljósmyndarinnar og það virðast engin 

takmörk sett hversu langt er hægt að ganga innan hans. Sú spurning er áleitin hvort listin eigi 

að greina sig frá honum eða hvort hægt  sé að líta á klám sem birtingarmynd listsköpunar? Í 

eftirfarandi umfjöllun mun ég fara ofan í saumana á þeirri þróun sem hefur orðið á erótík og 

klámi í listum, ásamt því að skoða femínísk viðbrögð við henni. Einnig mun ég gera grein 

fyrir skilgreiningum á klámi og áhrifum þess á ungmenni í nútímasamfélagi. 
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1. Hvað er klám/erótík? 
 

Pornógrafía er nítjándu aldar orð sem á rætur að rekja til gríska orðsins „porne“ sem stendur 

fyrir skækju eða vændiskonu. Orðið erótík (erotica) er dregið af nafni gríska guðsins Eros sem 

vísar til kynferðislega ásta, frumhvata mannsins sem birtast í kynhvötinni sem líkamleg þrá 

(Linz  og Malamuth,  1993). Klám er hin íslenska þýðing orðsins pornography eða „porn“. 

Samkvæmt Íslensku orðabókinni er orðið klám notaði yfir  málfar, mynd eða annað sem 

beinir athyglinni að kynfærum eða kynlífi án nauðsynjar í listrænu samhengi (Íslensk 

orðabók, 2007).  

Dr. Diana E.H. Russell, félagsfræðingur, skilgreinir klám sem efni er sýnir kynlíf og/eða 

afhjúpuð kynfæri í tengslum við misnotkun og niðurlægingu þannig að slík hegðun er studd, 

hún látin óátalin eða jafnvel hvatt til hennar. Klám gæti þá verið, samkvæmt skilgreiningu 

Russell, kynörvandi myndir þar sem konur eru naktar en karlmenn fullklæddir og myndir þar 

sem kynfæri kvenna eru sýnd (Russell, 1998). 

Jónatan Þórmundsson lagaprófessor skilgreinir klám í víðara samhengi en Russell og beinir 

skilgreiningu sinni ekki einungis að sýnilegu efni, heldur einnig orðum. Hann segir: „Klámi 

má lýsa svo, að í því felist lostug lýsing á kynfærum, kynferðislegum stellingum, athöfnum 

eða hugsunum, en lostug telst lýsingin því aðeins, að sérstök áhersla sé lögð á hið 

lostavekjandi (nákvæm lýsing, veigamikill hluti verks) eða hún feli í sér eitthvað afbrigðilegt 

eða ýkt og þar af leiðandi hneykslanlegt samkvæmt almennu siðamati í kynferðismálum“  

(Sólveig Pétursdóttir, 2000-2001, bls. 3).  

Þegar komið hefur að dómsmálum í Héraðsdómi eða Hæstarétti Íslands þar sem skilgreiningar 

á klámi hefur verið þörf, hefur verið miðað við skilgreiningu sérfræðinganefndar Sameinuðu 
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þjóðanna á klámi frá árinu 1986. Samkvæmt henni er gerður greinarmunur á hugtökunum 

klámi (pornografia) og kynþokkalist (erotica). Samkvæmt þeirri skilgreiningu er klám 

„ögrandi framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar en 

kynþokkalist bókmenntaleg eða listræn tjáning ástar“ (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

Hólmfríður Lydía Ellertsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2001, bls. 3). 

Skilgreiningar á klámi eru, og verða alltaf, háðar sögulegu, menningarlegu og þekkingarlegu 

umhverfi hverju sinni. Þannig er hugtakið klám notað yfir margs konar hluti og fyrirbæri sem 

geta verið af misjöfnum toga og mótast af siðferðisvitund þjóðfélagsins á hverjum tíma. 

Þannig getur það sem þótti ögrandi og klámfengið fyrir hundrað árum þótt saklaust í dag.  
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2. Áhrif kláms 
 

Áhrif kláms og afleiðingar þess í samfélaginu eru ýmiskonar. Ímynd kynlífs er sýnd í 

klámmyndum og öðrum miðlum þar sem fólk er í samförum í ólíkum stellingum og útgáfum. 

Karlarnir eru oft með stór typpi og konur með mjög stór brjóst, auk þess sem þær eru með 

mikinn farða. Konurnar fá raðfullnægingar og karlmaðurinn virðist geta haldið áfram 

ótrauður. Slíkar birtingarmyndir kynlífs gefa ungu fólki oft ranghugmyndir og óraunhæfa 

mynd af kynlífi og sjálfsmynd þeirra getur brenglast (Bára Magnúsdóttir, 2001). Í rannsókn 

sem Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir (2007) gerði kom í ljós að þriðjungur stúlkna sögðu  að 

þær væru óánægðar með eigin líkama og um 24% stráka  óttuðust að standa sig ekki í rúminu.  

Athyglisvert var nýsköpunarsjóðsverkefni Hjálmar G. Sigmarssonar og Andreu Ólafsdóttur 

sem þau unnu að sumarið 2006. Þar rannsökuðu þau upplifun og viðhorf unglinga til kláms. 

Markmið rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að öðlast skilning á því hvernig unglingar upplifa 

og túlka klám í sínu umhverfi, hvaða skoðanir þau hafa á klámi og hvernig stelpur og strákar 

upplifa og tjá sig um klám með ólíkum hætti. Rætt var við fimm hópa ungmenna til að fá fram 

umræður á milli ungs fólks af sama kyni og var hópunum einnig skipt niður eftir aldri, enda 

talsverður munur á þroska ungs fólks. Samtals tóku 28 einstaklingar þátt í rannsókninni. Þegar 

hópurinn var spurður hvað klám væri, svöruðu stelpurnar því til að það væri meðal annars 

innantómt kynlíf, líkt vændi og misnotkun á konum og að konurnar væru sýningagripir og í 

þjónustuhlutverki fyrir karlmanninn. Strákarnir áttu erfitt með að svara spurningunni, þar sem 

þeir höfðu lítið hugsað út í  hvað klám væri. Þeir svöruðu spurningunni sem svo að erfitt væri 

að skilgreina klám, það færi eftir aðstæðum eða samhengi, það væri lítið í umræðunni og að 

nekt væri ekki alltaf klám (Andrea Ólafsdóttir og  Hjálmar G. Sigmarsson, 2006). 
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Bandaríski sálfræðingurinn Jennings Bryant gerði könnun sem náði til 600 einstaklinga, þar á 

meðal ungmenna. Í ljós kom að 72% stráka á aldrinum 11-14 ára langaði til að prófa kynlíf 

eins og þeir höfðu séð í klámmynd. Einnig voru ungmennin spurð hvort þau hefðu prófað 

eitthvað af því sem þau höfðu séð í klámmyndum. Strákar á aldrinum 15-18 ára voru 

líklegastir til að hafa reynt slíkt innan nokkurra daga frá áhorfi, eða 31%. Diana Russell segir 

að flest bendi til að strákar á þessum aldri verði fyrir áhrifum af því sem þeir horfa á. 

Rannsókn James Check og Kristin Maxwell, sem gerð var á 247 kanadískum nemendum árið 

1992, styður frásögn Russell. Meðalaldurinn var 14 ár og sýndi rannsóknin að 87% stráka og 

61% stelpna höfðu séð klámmynd á myndbandi. Sögðust 29% strákanna, á móti 2% stúlkna, 

að úr klámi fengju þeir hagnýtustu upplýsingarnar um kynlíf (Russell, 1993). 

Í rannsókn sem var birt í riti Russell frá árinu 1993 voru rannsakaðir 7000 karlar, meira en 

helmingur þeirra viðurkenndi að þeir hefðu haft langanir til að nauðga konum. Í rannsókn 

Guðbjargar kom í ljós að um 30% stúlknanna töldu klám leiða til nauðgana en einungis 13,5% 

drengja töldu svo vera. 31,5% stúlknanna sögðu einnig að það leiddi til vændis en einungis 

11% drengjanna. 50% drengja langaði að prófa nýja hluti og 21% stúlkna sagði klámið hafa 

þannig áhrif á sig (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að samband er milli nauðgana og ofbeldis á konum og börnum annars 

vegar og áhorfs kláms þar sem niðurlæging kvenna og ofbeldi gagnvart konum er sýnt hins 

vegar (Russell, 1998). 

Illa gekk að finna rannsóknir sem að sýndu fram á annað en að áhorf á klám hefði slæm áhrif 

á og brenglaði sýn fólks á kynlíf. Karlmenn virðast verða fyrir meiri áhrifum af klámi en 

konur hvað varðar ranghugmyndir, og er klám farið að skipa stóran sess í menningu 

ungmenna. 
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3. Saga erótíkur í listasögunni 
 

Allt frá því mannskepnan risti fyrst í stein hefur nekt talist til viðfangsefna og hafa 

kynferðisleg þemu  birtst í listsköpun frá öllum tímum og í öllum menningarheimum.   

Fyrstu myndtákn mannsins, sem hann kraflar í hellisskúta sína og kletta merkurinnar 

á forsögulegum tíma, eru líkamar manna og dýra - gjarnan yfirstækkuð og stílfærð 

kynfæri beggja kynja - í ótal útgáfum. Á þeim tíma, þegar trúarbrögð og list voru 

nátengd, var endurnýjun náttúrunnar, hringrás ársins, sáning og uppskera og 

viðkoma kynstofnsins nánast einn og sami hluturinn. Konan var akurland, sáðland 

sem bar ávöxt; móðir jörð. Frjósemisgyðjur steinaldar á borð við Venus frá 

Willendorf með sínum ríkulegu líkamsformum, eru formæður allra síðari tíma 

Venusargyðja myndlistarsögunnar. Að vísu var steinaldarvenusinn slípaður til í 

höndum Grikkja fornaldar þar til hann varð að þeirri erkitýpu kvenholdsins eða 

kvenmynd eilífðarinnar (Auður Ólafsdóttir, 2000, bls. 8-9). 

Venus frá Willendorf er höggvin í harðan kalkstein og er talin vera frá því um 25.000 árum f. 

Kr. Hún er mjög gott dæmi um hvernig menn juku svipbrigði og ýktu líkamsstöðu til þess að 

ná betri tökum á því að myndgera gyðjuna. Styttan sýnir litla feitlagna konu, og líkt og á 

öðrum Venusarmyndum frá þessu tímabili eru brjóstin og lærin mjög ýkt og fæturnir mjókka 

niður. Andlitið er tómt og naflinn og kynfæri hennar eru mjög skýrt mótuð. Talið er að 

Venusarmyndir hafi tengst trúarathöfnum, en ekki er vitað af hvaða tagi. Uppi hafa verið 

hugmyndir um að þær hafi verið móðurgyðjur, frjósemistákn og frjósemisgyðjur. Autt andlit 

Venusar frá Willendorf gefur sterklega til kynna að hún horfi niður eins og flest allar 

Venusarstyttur frá þessum tíma sem sýnir þannig undirgefni (Ball, 2008). 
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Venus frá Willendorf. Gerð fyrir um það bil 25000 árum f. Krist. 

 

3.1 List Grikkja og Rómverja  

 

Ekki eru allir á eitt sáttir hvenær upphaf fornaldarmenningar Grikklands hefst en oft hefur 

verið miðað við upphaf Ólympíuleikanna árið 776 f. Kr. Á þeim tíma höfðu hinir ýmsu 

þjóðflokkar úr norðri flutt sig yfir til Grikklands og sest þar að. Þetta eru ekki fyrstu íbúar 

þessa svæðis sem er kallað Grikkland í dag, en þessir flutningar eru taldir vera upphafið að 

hinni grísku þjóð. Ekki er vitað með vissu hvenær þessir þjóðflokkar settust að á svæðinu, en 

hins vegar er vitað að þeir dreifðu sér víða um landið og stofnuðu borgríki (Kleiner og 

Mamiya, 2005). 

Frá geómetríska tímabilinu (frá c.a 900 til 700 f. Kr.) hefur mest varðveist af vösum, þar sem 

koma fram persónur í myndgerðinni. Forngrikkir voru mjög uppteknir af manninum og eru 

gjarnan sagðir hafa gert guði sína að mönnum. Menning Forngrikkja snerist hreinlega um 

manninn. Slíkar áherslur höfðu mikil áhrif á listsköpun þeirra. Þegar við horfum á teikningar 
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þeirra sjáum við sögu goðafræðinnar og getum séð upplifun af lífi þeirra þar sem þeir hafa 

teiknað meðal annars fæðingu, vöxt, dauða, ofbeldi og kynlíf á opinskáan hátt (Kleiner og 

Mamiya, 2005). List Grikkja og Rómverja er uppfull af kynferðislegum athöfnum. Þeir földu 

ekki kynhvöt sína og skömmuðust sín ekki fyrir að sýna kynferðislegar athafnir, þvert á móti 

var  litið á þær sem hluta af eðli mannkynsins. Sjá má í mörgum teikningum og lágmyndum 

frá tímum Rómverja og Grikkja ýmsar myndir af fólki í samförum, í allskyns stellingum og 

útfærslum eða jafnvel kynsvalli, þar sem ríkuleg áhersla var lögð á manndóm karlkynsins 

(Lucie-Smith, 1991). 

Michel Foucault segir að grískar hugmyndir um kynferðislega tjáningu séu öðruvísi en í 

hinum vestræna heimi nútímans. Kynlíf þeirra var án allra takmarkana um hvað teldist 

eðlilegt og hvað ekki. Grísk kynhneigð var talin heilsusamleg og opin þrátt fyrir að hún hafi 

verið mótuð af efnahag, stétt, kyn, valdi og menningu, líkt og hugmyndir um kynhneigð í 

nútímanum. Myndirnar á vösum þeirra eru frægar fyrir að sýna fólk stunda kynlíf að aftan frá 

í röðum og á meðan á því stendur  sjúga aðrir limi og útglennt klof í allskyns stellingum 

(Hughes, 1998). 

 

3.2 Endurreisn 

 

Grísk og rómversk listsköpun breyttist mikið með tilkomu kristinna trúarbragða. Myndefnin 

fóru að breytast og sýna atburði með tilvísunum í Biblíuna, sem færði listsköpun að miklu 

leyti til klaustra og hóf að þjóna kristni (helgimyndir, steindir gluggar, altaristöflur o.fl.). Það 

er síðan á ítalska endurreisnartímabilinu sem listin fer að sækja aftur til goðafræðinnar og þar 

með erótískara myndefnis sem hafði verið í lægð opinberlega um aldabil (Gombrich, 2008). 
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Hugtakið endurreisn (renaissance) vísar til áhuga Evrópumanna á fimmtándu og sextándu öld 

að endurreisa menningu Grikkja og Rómverja til forna. Vaxandi borgarastétt á Norður-Ítalíu 

tók að fjárfesta í list en áður hafði kaþólska kirkjan verið nær eini kaupandinn að henni. Af 

þessum sökum varð myndefnið smám saman fjölbreytilegra og myndirnar raunsærri 

(Gombrich, 2008). 

Með skírskotunum til grískrar goðafræði tóku myndlistarmenn endurreisnarinnar að nota 

þemu sem tengdust erótísku myndefni fremur en mynd- og söguefni tengt Kristi. Grísk 

goðafræði var full af sögum um mannlegt eðli, þ.á.m. kynlíf, reiði, afbrýðisemi og erótík. 

Endurreisnarmenn mála meðal annars upp úr Samdrykkju Platóns og lýsa Eros sem frumhvöt 

mannsins, ekki einungis í kynhvötinni heldur einnig í siðferðiskennd. Fegurðinni er lýst sem 

vita er vísar mönnum veginn í átt til þroska. Fegurð mannslíkamans varð því einskonar erótísk 

tálbeita til að laða menn í átt að æðri fegurð (Cooper, 1986). 

Sögur Nýja testamentsins voru ekki eins villtar og erótískar og grísku goðasögurnar og því 

leituðu myndlistarmenn í Gamla testamentið til að finna erótískar sögur. Í list 

endurreisnarmanna eru kynfæri Adams og Evu þó hulin eins og má sjá í verkum eftir til 

dæmis Titian, Fra Angelico, Lucas Cranach, Masolino og fleiri. (Hughes, 1998). 
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Titian. Adam og Eva. Máluð um 1550 

 

Áður en Adam og Eva fóru að stunda kynlíf var Paradís í heilögu ástandi, eins og Guð hafði 

ætlað henni að vera. Goðsögnin um Paradís sýnir einskonar barnæsku manna þar sem allt er 

yndislegt og engar áhyggjur að finna. Hún er full af tilvitnunum um æskuna á gullöldinni, þ.e. 

þeim tíma þegar allt var fullkomið, og hreinleika Adams og Evu hafði ekki verið spillt í 

kynferðislegum athöfnum. Paradís, sem hið innra ástand mannsins, var hrein þrá og fullnægja, 

þar sem ekkert stöðvaði flóð langana og hið fullkomna ástand barnæskunnar var laust við 

félagslega, efnahagslega, róttæka og þjóðernislega spennu. Paradís, eins og  lýst  er í fallegri 

sýn Lukas Cranach á Eden í málverkinu Gullöldin, þar sem sjá má pör dansa, synda og njóta 

ásta, var þó ekki eins algengt viðfangsefni og ætla mætti. Freistingin sjálf var algengara 

viðfangsefni, þegar Adam og Eva átu eplið eins og í málverki Adriaen Isenbrandt, eða 

atburðurinn þar sem þau eru rekin úr Paradís af erkienglinum eins og í frægri fresku Masaccio 

þar sem Adam og Eva gráta og kveina (Hughes, 1998). 
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Lukas Cranach. Gullöldin. Máluð 1530.  

 

Kynferðisleg tilvísun er í freistingunni þar sem það er konan sem tínir eplið og býður Adam. 

Frá upphafi er það konan sem lætur menn falla í freistni í kristinni trúarhefð. Í sumum 

lýsingum er kynferðisleg vísun tvöfölduð með því að sýna gerandann sem slöngukonu, þá er 

búkurinn eins og á konu en fæturnir líkt og á hafmeyju, eins og í verki Michelangelos Freistni 

og brottvísun. Tákn hinnar hálfu konu og hins hálfa fisks er enn í notkun í dag og liggur 

merking þess í ótta fólks við kynfæri kvenna, þannig að það sem er fyrir neðan beltisstað er 

hlutgert sem eitthvað slímugt og fiskikennt, eitthvað myrkt úr djúpinu sem táknað er með 

hafinu.  
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Michelangelo. Freistni og brottvísun.  Máluð 1510. 

 

Það viðfangsefni sem var algengast til að sýna nekt á endurreisnartímabilinu var gyðjan 

Venus. Venus var kölluð til hjálpar elskhuganum í leit hans að hinum heilaga gral (sem 

túlkaður hefur verið sem  leg konunnar). Venus er bæði hin heilaga hóra sem og hjákona 

ástarinnar. (Hughes, 1998). 

Fjöldi mynda af Venusi sýna hana nakta í mismunandi stellingum, sem tákn feimni og þess 

yfirgefna. Aðrar Venusarmyndir endurreisnarinnar, allt frá Fæðingu Venusar eftir Botticelli til 

Venus af Urbino eftir Titian eru settar fram sem glæsilegar táknmyndir konu, dulrænnar konu 

sem sýnir það sem allir þrá að sjá. Nektarmyndir Titians eru hápunktur yfirstéttarlistar og eru 

eins ögrandi og hægt er, til dæmis konan sem situr í unaði í forgrunni í hægra horninu á 

myndinni Bakkusarhátíð Androsbúanna (Hughes, 1998). 
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Titian. Bakkusarhátíð Androsbúanna. Máluð 1524. 

 

Slíkar myndir af Venus og kvenlegri nekt voru oft framleiddar eins og klám hafði verið 

framleitt í gegnum söguna, handsniðið fyrir karlkyns viðskiptavini. Auður þeirra sem tóku 

þátt í æðri listum réttlætir á einhvern hátt hvað er sýnt á listaverkinu. Vegna þess að þessar 

nektarmyndir voru hálist var tilvera þeirra réttlætt með listrænni snilld þeirra listamanna sem 

gerðu þær. Samt er staðreyndin ljós,  þær voru framleiddar í kynferðislegum tilgangi (Hughes, 

1998). 

Í sumum myndum endurreisnarinnar er nauðgun sett fram á réttlætanlegan hátt líkt og í 

málverki Albrecht Dürer Sæskrísmli nemur konu á brott, þar sem hyrnt karlskrímsli dregur 

nakta konu á eftir sér, augljóslega fyrir eigin ánægju (Lucie-Smith, 1991). 

javascript:open_window(
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Albrecht Dürer. Sæskrímsli nemur konu á brott. Gerð árið 1498. 

 

Á tímum endurreisnarinnar má sjá að það er ávallt karlmaðurinn sem er til viðmiðunar, en 

ekki konan. Þetta sannast í rúmfræði og arkitektúr endureisnarinnar, sem og í málverkum og 

skúlptúrum. Þetta má augljóslega sjá til dæmis í framsetningu Leonardo de Vinci á hinum 

altæka manni (universal man), þar sem hann taldi að karlmaðurinn stæði fyrir allt mannkynið 

og hafði enga ástæðu til að gera hina altæku konu (Hughes, 1998). 

Þannig gerði áhugi á endurreisn grískrar listhefðar nakinn karllíkamann að hinu fullkomna 

líkamlega formi á ítalska endurreisnartímanum, með hæfileika til að sameina styrk, hugrekki 

og reisn. Hinn nakti karllíkami vakti upp hugmyndina um hið fullkomna samfélag þar sem 
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maðurinn gæti gengið um í algeru frelsi, sem jafnvel tók til kynferðismála. Aftur á móti varð 

kvenlíkaminn nokkurskonar hlutgerving nautnar (Cooper, 1986). 

 

3.3. Impressjónismi 
 

 

Um miðja 19. öld urðu miklar þjóðfélagsbreytingar í Evrópu, þar má ekki síst nefna 

iðnbyltinguna. Ljósmyndatæknin verður til og í kjölfar hennar reyna listamenn að fanga 

áhrifin af birtu og ljósi náttúrunnar og gera myndir sínar raunsærri. Á þessum tíma koma 

einnig fram olíulitir í túbum, sem gerðu listamönnum kleift að vinna utandyra og mála 

myndirnar meðan þeir horfðu á viðfangsefnið. Ljós og litir verða því helstu einkenni á verkum 

impressjónistanna, auk þess sem öllu frásagnarlegu þema er hafnað. Málverkið átti að 

byggjast á eigin innri lögmálum lita og meðferðar og jafnan var málað undir beru lofti. Þar á 

meðal voru margar myndir málaðar af nöktum konum í náttúrunni (Gombrich, 2008). 

Á þessu tíma breytist ímynd frjósemisgyðju steinaldar í erótíska ástargyðju. Meðal 

Venusarmynda er Ólympía, málverk frá 1863 eftir impressjónistann Édouard Manet (1832-

1883) sem vakti  mikið umtal á sínum tíma. Á myndinni sést nakin kona liggja í rúmi sínu 

með skartgripi til skrauts, bak við hana er svört kona sem virðist ætla að færa henni 

blómvönd. Það var hvorki líkaminn sjálfur né stellingin sem þótti hneykslanleg, heldur var 

það andlitssvipurinn á Ólympíu, þar sem hún virðist döpur og innantóm og mönnum þótti hún 

horfa ögrandi og djarflega fram úr myndinni eins og hver önnur gleðikona. Manet var að 

benda á þá hræsni að karlmenn nýttu sér gleðikonur, en blómvöndurinn sem svarta 

þjónustustúlkan kemur með gæti verið blóm frá viðskiptavini (Brettell, 1999). 



18 

 

 

Édouard Manet. Ólympía. 1863. 

 

Annað verk Manets sem vakti ekki síður mikla athygli var Morgunverður í skóginum, máluð 

árið 1863. Á myndinni sjáum við tvær konur, þar sem önnur er allsnakin, og tvo fullklædda 

karlmenn. Önnur konan virðist vera að tína blóm á meðan sú nakta horfir beint á áhorfandann, 

sem ekki hafði verið gert áður enda þótti það afspyrnu dónalegt. Á meðan virðast 

karlmennirnir vera í hörkusamræðum. Myndin þótti mjög klúr og niðurlægjandi og töldu 

menn efni hennar mjög ósiðlegt, enda hlyti nakta konan sem sat hjá mönnunum að vera af 

ósiðlegasta tagi. Hér virðist Manet enn og aftur vera að vekja athygli á konunni sem 

gleðikonu eða þræl karlmannsins (Brettell, 1999). 
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Édouard Manet. Morgunverður í skóginum. Máluð 1863. 

 

Edgar Degas (1834-1917) málaði einnig margar myndir af konum. Degas gerir margar myndir 

af balletmeyjum þar sem þær voru yfirleitt á æfingum en hann hafði mikinn áhuga á forminu 

og birtunni í klæðunum og leyfði sér þess vegna að ramma stúlkurnar inn á ýmsa vegu. Einnig 

málaði hann margar myndir af nöktum stúlkum þar sem þær eru yfirleitt að baða sig eða 

greiða á sér hárið. Þær sitja eins og kettir, niðursokknar í það sem þær eru að gera. Yfirleitt 

sést ekki í andlit stúlknanna og oft er sjónarhornið óvænt eins og sjá má í myndinni Baðkarið 

Þar má sjá unga nakta stúlku baða sig frá sjónarhorni sem kemur að ofan, líkt og stúlkan viti 

ekki af listamanninum og listamaðurinn sé að njósna um hana. Sumar myndir Degas eru 

hreinlega gægjumyndir eins og myndin Aðdáun en þar sjáum við eldri mann krjúpa á hnjám 

eins og hann sé að fela sig við baðkar þar sem ung nakin stúlka er að þvo sér. Aðdáun sýnir 

mann sem horfir á nakta stúlku sér til kynferðislegrar ánægju líkt og karlmenn horfa á 

klámmyndir í dag (Hughes, 1998). 
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Edgar Degas. Baðkarið. Máluð 1886. 

 

3.4 Expressjónismi 

 

Á 20. öld breytist meðferð myndlistarmanna á mannslíkamanum á róttækan hátt, til dæmis 

virðast expressjónistar eiga erfitt með að túlka eigin líkama, og líkaminn verður teygður og 

sundraður. Í stað þess að mýkja allar myndir með hreinu ljósi og litum eins og impressjónistar 

gerðu þá verður list expressjónistanna tætt, óróleg og angistarfull.  Líkaminn í list þeirra er 

kynferðislegur líkami sem verður vettvangur félagslegra átaka (Auður Ólafsdóttir, 2000).  

Í expressjónisma er nekt felld inn í viðfangsefni eins og landslag, götumyndir og trúarleg 

tákn. Kynferðislega víddin er sett við hlið hversdagslegra atburða og er til dæmis dæmigert 

viðfangsefni listamannana naktar konur að baða sig í vatni eða sitjandi í graslendi. Í mörgum 

verkum listamannsins Ottos Muellers  má  til dæmis sjá hóp ungra kvenna sem situr í háu 

grasi, en hann málaði margar mismunandi útgáfur af þessu þema. Konurnar eru naktar með 

föl augu og þær virðast ekki vera með neinn einstakan persónuleika, heldur virðast þær allar 

eins. Þær eru með oddhvöss hné og olnboga og eru formaðar úr beinum línum og málaðar í 
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stíl sem er viljandi frumstæður og grófur. Naktar konur Muellers eru augljóslega erótískar í 

hans augum þrátt fyrir að þær séu ópersónugerðar, afskræmdar og undarlega settar saman en 

það er eins og Mueller hafi verið hræddur við eigin sköpun þegar hann málaði þær.  Hann 

sviptir þær persónuleika þeirra og umbreytir þeim í hóp af formum.  

 

Otto Mueller.  Tvær stúlkur í reyrgresi. Máluð ca. 1926. 

 

 

Expressjónistarnir nota konur sem kynferðislegt viðfangsefni eða hluti í verkum sínum, þar 

sem þær eru holdgerving ótta og langana sem snúa að kynferði og losta. Sjá má augljósa 

tilfinningalega og siðferðislega tvíræðni í mörgum af verkum expressjónistanna. Ernst 

Ludwig Kirchner (1880-1938) er einn þeirra listamanna sem málaði verk sem sýna vissa 

kvenfyrirlitningu. Í list hans má finna jafn mikið af ást og hatri í viðfangsefninu, sem hann 

kemur á framfæri með kröftugum lýsandi línum og taktlausri litanotkun, líkt og í verkinu 
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Fimm konur á götunni. Í flestum verkum hans er ríkuleg áhersla á brjóst og afturenda 

konunnar. Konan er sett í líki vampíru sem leiðir karlinn í gildru, þar sem maðurinn er 

fórnarlamb og getur ekki varist sókn hins ómótstæðilega kvenmanns. Á myndinni Sjálfsmynd 

sem hermaður eftir Kirchner, sem er máluð árið 1915, sjáum við í forgrunni mann í búningi 

sem segir okkur til um að hann sé í stjórnunarstöðu. Í bakgrunninum sjáum við nakta 

vændiskonu sem virðist berskjölduð og hrædd. Hér hafa aðstæður snúist við og konan er orðin 

að hlýðnu dýri og leiktæki listamannsins (Duncan, 1982). Í augum listfræðinga eru erótísk 

viðfangsefni Kirchners réttlætt vegna listrænna verðleika verka hans.  Staðreyndin er þó sú að 

málverk hans hlutgera konur kynferðislega, sem er undirstaðan í flest öllu klámi (Hughes, 

1998). 

 

Ernst Ludwig Kirchner. Sjálfsmynd sem hermaður.  Máluð 1915. 
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 3.5 Kúbismi 

 

 

Pablo Picasso (1881-1973) þróaði kúbisma ásamt Georges Braque (1882-1963) á árunum 

1907-1914. Hugmyndir kúbista byggðust á þeirri trú að menn skynjuðu hluti öðruvísi í 

huganum heldur en í gegnum sjónina og leystu upp hluti og sýndu hluta þeirra frá 

mismunandi sjónarhornum til að fá víðtækari mynd af hlutnum. Myndefni kúbista voru 

yfirleitt hversdagslegir hlutir en einnig máluðu þeir mikið mannslíkamann (Gombrich, 1997). 

 Picasso er sá listamaður sem notar líkamann hvað mest á 20. öldinni. Myndir hans frá for-

kúbíska tímabilinu 1896 til 1906 sækja með margvíslegum hætti í umhverfi vændishússins, 

líkt og verk Manets áður. Verkin sýna lostakonur í rauðum stígvélum og með skrautleg 

sokkabönd, sem þjóna viðskiptavinum sínum með uppgerðu kæruleysi. Karlpeningurinn 

virkar hjákátlegur en konurnar yfirnáttúrulegar og innilokaðar. Inn í þetta fléttast ýmsar 

sjálfslýsingar þar sem málarinn situr nakinn með fyrirsætu sinni, myndir af pörum sem elskast 

og konum að fróa sér. Það voru samanlögð áhrifin frá þessum bóhemárum sem fæddu af sér 

hið mikla tímamótaverk, Hnyðjurnar frá Avignon, sem oft er talið hafa markað upphaf 

kúbismans og er eitt nafntogaðasta verk módernismans. Verkið er allegoría þar sem hann 

málar fimm naktar vændiskonur. Verkinu er oft lýst sem fyrsta verkinu þar sem ljótleikinn er í 

fyrirrúmi, en fegurðin er látin tala út frá sjálfu verkinu og boðar verkið einskonar upplausn 

kvenlíkamans. Konurnar eru gerðar að hræðilegum skepnum, þær eru naktar og ógnandi. 

(Bragi Ásgeirsson, 2001). 
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Pablo Picasso. Hnyðjurnar frá Avignon. Máluð 1907. 

 

Í lok 19. aldar var listin í Evrópu upptekin af spurningunni um samband kvenna og karla. 

Konur og kvennahreyfingar spruttu upp og háðu baráttu fyrir jafnrétti kynjanna. Margir 

karlmenn urðu hræddir við að missa sína sterku stöðu og margir listamenn taka að mála 

konuna með niðurlægingu og kvenfyrirlitningu, þar sem þeir ýta undir gróf viðhorf kvenna 

sem og óæskilega kvenímynd (Duncan, 1982).  
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4. Listamenn í samtímanum  
 

Myndir Manets, Picassos og Kirchners teljast varla vera klám frá sjónarhorni samtíma okkar. 

Klámið, eins og við þekkjum það í dag, kemur í raun ekki fram á sjónarsvið fyrr en með 

tilkomu ljósmyndatækninnar á fyrri hluta 19. aldar, þegar athyglinni er fyrst og fremst beint 

að kynfærum og kynferðislegum athöfnum af öllu tagi. Með ljósmyndunum sáu menn ekki 

aðeins nekt heldur einnig nakta líkama tiltekinna einstaklinga og ljósmyndin gaf tilfinningu 

fyrir því að sjá hlutina eins og þeir eru, en ekki aðeins mynd þeirra eins og þeim er lýst eða 

þeir túlkaðir af listamönnum. Einnig var hægt að prenta ljósmyndir í ótölulegum fjölda 

eintaka og þar með var lagður grunnur að  klámiðnaðinum (Gunnar J. Árnason, 1996. 

Bandaríski listamaðurinn Jeff Koons er einn þeirra samtímalistamanna sem hafa unnið meðal 

annars með ljósmyndalist. Hann er einna umdeildastur fyrir myndaseríu sína Gerð á himnum 

sem hann tók á árunum 1990-1991. Þar hefur Koons sett sjálfan sig í samhengi við þá 

fagurfræði sem þegar er ríkjandi í heimi klámsins og fyrrverandi eiginkona hans og 

klámstjarnan Cicciolina kemur fram sem hlutgerving. Ætlunin var að gera myndaröð þar sem 

hann kannaði hlutverk listamannsins á landamærum raunveruleika og skáldskapar (Gunnar B. 

Kvaran, 2004). 

Ljósmyndirnar Manet og Rauði hnappurinn  sem teknar voru árið 1991 og tilheyrðu Gerð á 

himnum seríu hans, ollu báðar töluverðu uppnámi meðal almennings. Á myndinni Manet 

sjáum við Cicciolinu liggja hálfnakta á bakinu með fætur glennta þannig að áhorfandinn sjái 

vel rass hennar og sköp  Hún er klædd á ögrandi hátt, í hvítum gegnsæjum hnésokkum og 

hvítum háhæluðum skóm, með hvítar fingurermar með blúndu. Hún er mikið máluð, með 

áberandi rauðan varalit og lostafull á svipinn. Listamaðurinn sjálfur stendur nakinn og boginn 
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við hlið hennar. Hann er með höfuð sitt í klofi hennar og sleikir sköp hennar. Þau eru staðsett 

fyrir miðju myndarinnar og sterkt ljós lýsir á þau, sem gefur okkur til kynna að þau séu í 

sviðsljósinu. 

 

Jeff Koons. Manet. Tekin árið 1991. 

 

 Á myndinni Red Butt  (1991)  sjáum við nærmynd af kynfærum Jeffs Koons og Cicciolinu. 

Sköpum hennar er stillt upp í gullna sniðið og fingur hennar virðast leiða okkur beint þangað. 

Rauði liturinn, litur ástar og erótíkur, er áberandi en Cicciolina er klædd í rauð leðurstígvél og 

með rauða háa hanska. Við sjáum örlítið í lim Jeffs Koons þar sem hann er inni í endaþarmi 

Cicciolinu. Á myndinni eru sýnd endaþarmsmök, en umræða um endaþarmsmök hefur 

löngum verið tabú, þar sem litið var svo á að einungis samkynhneigðir karlmenn stunduðu 

endaþarmsmök. Myndirnar þóttu afar hneykslanlegar og upp vöknuðu spurningar almennings, 
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hvort listamenn hefðu engin mörk í list sinni og hvort Jeff Koons væri hreinræktaður 

tækifærissinni þegar kæmi að því að koma myndum sínum á framfæri (Koons, 2002). 

 

Jeff Koons. Rauði hnappurinn. Tekin árið 1991. 

 

Margir hafa haldið því fram að myndir Koons í seríunni Gerð á himnum  líkist helst myndum 

í karlablöðum. Svo má vel vera en færa má rök fyrir því að þær myndir sem sýndar eru í 

karlablöðunum séu yfirleitt sýndar í einum tilgangi: til örvunar. Myndir Jeff Koons eru ekki 

ögrandi að því leyti að þær eiga að hneyksla almenning en þar sem stór hluti almennings hefur 

séð annað eins í erótískum myndum, klámmyndum eða öðru myndefni, þá missir það að vissu 

leyti marks. Það er ekkert nýtt sem Koons er að gera, en kynlíf vekur alltaf athygli og Jeff 

Koons hefur lýst því yfir að hann noti kynlíf í list sinni til þess að ná til fólks. Hvort sem 

Koons setur  fram klámfengið efni til að fanga athygli eða ekki, er spurningin sú hversu langt 

hann megi ganga í myndlist sinni. Áhorfendur hafa lýst því að myndir hans á þessari sýningu 

séu hreint og beint óþverri og eigi alls ekki heima á listasafni (Koons, 2000). 
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Bandaríski ljósmyndarinn Robert Mapplethorpe hefur einnig verið sakaður um að ljósmyndir 

hans séu klám. Hann hefur gert kaldhæðnislegar myndir af formi og lögun mannsins, þar sem 

hann hefur bæði hyllt mannslíkaman og gagnrýnt hann. Margar myndir hans eru lýsingar á 

ólíku ástarlífi homma, lesbía, svartra og fólks sem stundar afbrigðilegar kynlífsathafnir eins 

og masókisma. Sumar af ljósmyndum hans hafa einnig einblínt á getnaðarlimi í allskyns 

stærðum, gerðum og stellingum. Myndir hans hafa verið settar í samhengi sem hluti af 

umræðu um hommaerótík (Hughes, 1998). Á ljósmyndinni Marc Stevens, sem er tekin árið 

1976, má sjá sterklegan karlmann sem er ber að ofan, klæddur í leðurskálmar með op fyrir 

kynfærin, að beygja sig yfir stall, sem hann setur kynfærin sín ofan á og hallar olnbogunum á. 

Á þessum tíma var að opnast mikil umræða um samkynhneigð og þá aðallega samkynhneigð 

karlmanna og fólk hafði mismunandi skoðanir á kynlífi og kynferðisathöfnum með fólki af 

sama kyni.  

 

Robert Mapplethorpe. Marc Stevens. Tekin árið 1976. 
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Mapplethorpe hefur hlaðið myndir sínar með keðjum, fjötrum, leðri og jafnvel reipi, með 

hlutum sem snúa að sársauka og niðurlægingu í kynlífi. Margar þessara mynda hafa talist til 

kláms, þar sem sjá má kynfæri fólks í nærmynd. Einnig má hér finna virkilega ósiðlegar 

myndir, þar á meðal þegar ljósmyndarinn, sem er sjálfur fyrirsætan, setur kaðal upp í 

endaþarminn á sér á myndinni Sjálfsmynd sem hann tekur árið 1978. Þar má sjá 

ljósmyndarann sjálfan í  leðurstígvélum, opnum leðurskálmum og leðurvesti sem oft hefur 

verið einkenni á erótískum klæðnaði fyrir homma. Hann snýr fótum og baki að áhorfendum 

og setur vinstri fót sinn á eitthvað sem virðist vera kollur eða stóll. Við sjáum þannig 

útglenntan afturhluta hans þar sem hann hefur sett inn í endaþarm sinn það sem virðist vera 

svipa eða reipi. Hann snýr höfði sínu svo að áhorfendanum og horfir beint og ákveðið í augu 

ljósmyndavélarinnar. Mörgum finnst listamaðurinn hafi gengið of langt í að fjalla um homma 

og kynlíf homma, sem virtist hafa verið augljóst í myndum hans. (Leddick, 2001). 

 

Robert Mapplethorpe. Sjálfsmynd.. Tekin árið 1978. 
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Þetta er eitt af því sem vakið hefur deilur: hversu langt myndlistarmenn mega ganga í að fjalla 

um kynlíf og nekt í myndlist sinni. Síðastliðin ár hafa orðið deilur um nekt og kynferðislegt 

efni í myndlist, sem jafnvel hafa leitt til málaferla. Eitt þekktasta dæmið um málaferli af þessu 

tagi er sýning á ljósmyndaverkum Mapplethorpes í Bandaríkjunum. Þar var einn af 

safnstjórunum sem hýsti sýninguna dreginn fyrir rétt og ásakaður um að breiða út klám, en 

það er refsivert með lögum að dreifa klámi í Bandaríkjunum (sem og hér á landi). Spurningin 

er hvar á að draga mörkin á milli erótíkur og kynlífs. Ef myndir Mapplethorpes eru list geta 

þær ekki verið klám nema í augum þeirra sem ekki sjá listrænt gildi þeirra. Hinsvegar væri 

hægt að líta svo á að myndir hans séu klám undir yfirskyni listarinnar (Gunnar J. Árnason, 

1996). 
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5. Ímynd kvenna í listasögunni  
 

Listheiminum hefur verið stjórnað af hvítum körlum úr yfirstétt, nánast frá upphafi 

listasögunnar. Giorgio Vasari listfræðingur skrifaði fyrstu listasöguna árið 1550 en í henni 

tiltók hann aðeins hvíta yfirstéttarkarla frá Flórens á Ítalíu. Þaðan taldi hann einu sönnu 

listamennina koma en minntist hvergi á neitt sem tengdist kvenlistamönnum. Í framhaldinu 

hófu menn að rita fleiri slíkar bækur en sjaldnast áttu konur uppá pallborðið. Í raun voru 

konur á þessum tíma útilokaðar frá listnámi og listiðkun, sökum teikninga og skúlptúra af 

nöktum karllíkömum, sem voru afar vinsælt viðfangsefni á þeim tíma. Ekki þótti boðlegt að 

konur væru á staðnum þar sem nakin karlfyrirsæta var að störfum. Ef konur hlutu einhverja 

athygli fyrir list sína þá var það oftast vegna persónulegra þátta sem skyggðu í raun á listina 

sjálfa. Sem dæmi má nefna sautjándu aldar listakonuna Artemisia Gentileschi sem nauðgað 

var af lærimeistara sínum, Agostino Tassi. Listaverk hennar voru oftast metin útfrá 

sálarkvölum hennar og útrás fyrir reiði fremur en fyrir verkið sjálft og þannig gert lítið úr 

hæfileikum hennar sem listakonu (Preziosi, 1998). 

Það var ekki fyrr en á sjöunda áratug síðustu aldar sem femínismi fór að verða mikilvægur í 

listum. Konur, og aðrir sem gerðu sér grein fyrir stöðu konunnar innan listaheimsins, voru 

óhrædd við að skapa ögrandi verk. Vakning femínismans varð gríðarleg innan listasviðsins og 

kynslóð eftir kynslóð gengu femínistar og myndlistarkonur lengra í að spyrja og róta upp 

erfiðum spurningum um stöðu konunnar innan listarinnar og samfélagsins í heild. Konum 

fjölgaði innan listaheimsins, bæði sem listamönnum og listfræðingum, sem varð til þess að 

list fékk víðari og hlutlausari greiningu en áður hafði tíðkast (Cruz, 1997). 
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5.1 Karlmennska og vald  

 

R.W. Connell (1995) segir samfélag okkar hafa verið reist á karllægum gildum, sem liti 

stofnanir þess og stjórnsýslu. Pierre Bourdieu (2000) tekur undir þetta. Hann segir 

félagsgerðina, eins og hún sé í dag, hafa orðið til vegna þess að einn hópur hafi fengið vald til 

að skilgreina veruleikann út frá eigin forsendum. Frá alda öðli hafa karlmenn haft vald til að 

skilgreina tilveruna og því er uppbygging samfélagins sniðin að þörfum þeirra. Þessi 

karllægni gegnsýrir allar stofnanir samfélagsins, eins og kirkjuna, réttarkerfið og skólakerfið, 

og mótar jafnframt sýn þjóðfélagsþegnanna. Slík nálgun skilgreinir konuna ávallt sem 

ómerkilegra kynið og býr henni sess í hópi undirokaðra.  

Kynjakerfið einkennist þannig af ævafornu mynstri valdatengsla milli kynjanna. Yfirráð karla 

hafa verið ótvíræð í gegnum söguna og verið útskýrð, réttlætt og þeim viðhaldið meðal annars 

í nafni trúarbragða, eðlishyggju, hefðar og kenninga á sviði lífeðlisfræði. Hin sterku vensl 

karlmennsku og valds eru samofin hugmyndum okkar um kyngervi og sjálfsmynd, og sífellt 

staðfest og efld af félagsgerðinni og öflum sem þar dafna. Öll göngum við því inn í 

kynjakerfið sem veitir körlum sérstaka friðhelgi til að gera lítið úr konum, refsa þeim og kúga 

(Connell, 1995).  

Þótt kynjakerfið og hugmyndir um ríkjandi karlmennsku séu rótgróin í menningu okkar og 

sögu viðhalda þau sér ekki sjálfkrafa. Í slíku stigveldi, þegar einum hópi er skipaður hærri 

sess en öðrum, hefur ríkjandi hópur ávallt hagsmuni af því að forréttindastöðu hans og 

völdum sé viðhaldið (Connell, 1995). Til að viðhalda kynjakerfinu þarf hins vegar eftirlit með 

hegðun karla, útilokun og undirskipun konunnar og alls þess sem vísar til hennar (Connell og 

Messerschmidt, 2005). Karlmennska er því eitthvað sem sífellt verður að sanna, sem leiðir til 

þess að stundum er ofbeldi beitt. Hugmyndir um hetjudáðir og stríð er mjög stór þáttur í 
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ríkjandi karlmennskuímynd vestrænnar menningar og því má segja að ofbeldismenning sé 

samofin reynsluheimi karla (Connell, 1995). Ofbeldi og hótun um ofbeldi eru valdatæki sem 

sumir karlmenn grípa til þegar aðrar leiðir eru ekki færar (Bufkin, 1999). 

Bourdieu (2000) segist undrast hollustu fólks við þessa samfélagsskipan þar sem innan hennar 

ríki gríðarlegt misrétti gagnvart undirskipuðum hópum. Vandinn er aftur á móti sá að 

undirskipuðu hóparnir samsama sig hinni ríkjandi sýn og sjá þar af leiðandi heiminn með 

sömu augum og þeir sem valdið hafa. Þannig ganga þeir inn í hefðina og taka þátt í eigin 

undirokun. Bourdieu segir að þær breytingar sem hafa orðið á síðustu öldum séu 

yfirborðslegar þar sem þær hafi ekki haft nein áhrif á karllæga gerð samfélagsins. Eina 

raunverulega breytingin er sú að hin karllægu yfirráð eru ekki lengur óvefengd.  

 

5.2 Listakonur í samtímanum  

 

Á fyrri hluta 20. aldar urðu konur meira áberandi í myndlist þar sem margar þeirra höfðu 

mótandi áhrif á stefnur myndlistarinnar, þar á meðal listakonurnar Sonia Delaunay, Meret 

Oppenheim og Louise Nevelson. Á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar fór 

myndlistarheimurinn loks að meðtaka femíníska list og listakonur sem unnu verk um ímyndir 

og samfélagsstöðu kvenna eins og til dæmis Cindy Sherman og Louise Bourgeois, urðu 

áberandi í myndlistarumræðu bæði hjá konum og körlum (Heller, 1987). 

 

Louise Bourgeois lagði fram mikilvægan skerf til femínískrar myndlistar  á seinni hluta 20. 

aldar. Árið 1947 sýndi hún málverk og teikningar í New York, sem hún nefndi Konuhúsið. 

Myndirnar sýna líkama kvenna með hús í stað höfuðs. Bourgeois var að velta fyrir sér stöðu 

kvenna í samfélaginu og í listum. Hún sagði konur vera fanga heimilisins og helsta togstreita 
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listakvenna væri á milli listsköpunar og heimilishalds. Myndirnar Konuhúsið eru fyrstu verkin 

þar sem hún tekur meðvitað fyrir femínísk málefni, og þau marka tímamót í listsköpun 

hennar, sem og í femínískri myndlist (Jón B.K. Ransu, 2003). 

Á einu verkanna sjáum við líkama konu. Fæturnir eru skornir frá myndinni, við sjáum 

miðhluta líkamans, það er að segja efri læri, maga og brjóst. Kynfæri þessa hálfa kvenlíkama 

eru áberandi, þar sem þau eru máluð í björtum lit. Í stað höfuðs er konan með fimm hæða 

fjölbýlishús. Upp úr fjölbýlishúsinu kemur að því virðist vera ljóst hár konunnar, sem stendur 

beint upp í loftið. Ekki er verið að upphefja líkama konunnar, heldur er hann samsettur úr 

kynferðislegum hlutum sem blandast kassalaga húsinu. Sýnin er af lítilli stúlku sem er föst og 

horfir á heiminn utanfrá. Innilokunartilfinning og þema flóttans eru sjáanleg í verkinu, að vera 

fastur í fortíðinni og geta ekkert gert nema að flýja hana. Verkið og listin spretta af þessum 

ófullnægðu þrám. 

 

Louise Bourgeois. Konuhúsið. Máluð 1947. 
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Listakonur hafa spyrnt við fótum og gagnrýnt harðlega þróunina á ímynd kvenna. Þær hafa 

losað sig undir höftum karlmanna, þar sem þær höfðu búið við táknrænt ofríki karlmanna frá 

upphafi listar, og tjá sig um líkama og hið kynferðislega á sinn eigin hátt. Listakonan Cindy 

Sherman er ein þeirra, en hún hefur lengi verið talin ein af frumkvöðlum kvenna í 

ljósmyndalist. Henni hefur verið hampað sem frumherja er hafi kannað stöðu konunnar innan 

þjóðfélagsins með ljósmyndalist sinni.  

Cindy Sherman er hvað þekktust fyrir myndaseríu sína Ónefnt skjáskot. Í seríunni hermir 

Sherman eftir kvenpersónum, smeygir sér inn í karlveldið og birtir efasemdir um það sem 

listasagan stendur fyrir. Hún fæst við karlveldið sem gegnsýrir listasöguna með því að bregða 

sjálfri sér í líki staðalímynda sem við þekkjum úr kvikmyndum. Þannig afhjúpar hún það sem 

leynist að baki lágkúrulegum myndum sem sjá má í glanstímaritum þar sem konur eru 

hlutgerðar (Cruz, 1997). 

Á myndinni Ónefnt skjáskot #6 má sjá hvernig Sherman hermir eftir kvenpersónu og sviðsetur 

ljósmynd sína með skírskotun til kyrrmynda úr gömlum b-kvikmyndum. Myndin sjálf gefur 

til kynna að hún sé beint úr kvikmynd, en hún er samt sem áður uppstilling sem þjónar þeim 

tilgangi að auglýsa myndina eða láta áhorfandann langa að kaupa miða á myndina og 

forvitnast þannig meira um persónu hennar (Lazzari, 2002). Á myndinni sjáum við Sherman í 

gervi ungrar konu. Hún liggur í rúmi og beinir andliti sínu  átt að loftinu. Rúmið er ekki 

myndað að framan eins og venjulegt húsgagn heldur að ofan eins og leikmunur á sviði. Það 

sem er merkilegt við myndina er hið hálfnakta ástand konunnar; sængin er krumpuð og henni 

ýtt niður á við þannig að annað læri hennar kemur í ljós. Blússan er opin þannig að svört og 

hvít nærföt hennar sjást. Leyndin, sem er sett í samhengi við kvenlíkamann, er kynæsandi, og 

með forvitninni kemur löngunin eftir að vita meira. Þessi löngun er skynjuð sem hvöt, og ýtir 
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undir það að brjóta gegn hinu forboðna. Lönguninni um vitneskju er ekki endilega fullnægt, 

en um leið og eitthvað er sett fram sem óaðgengilegt verður það að freistingu. Hún er með 

hálfopinn munninn og augu hennar virðast einblína á eitthvað sem við sjáum ekki. Í hægri 

hendi heldur hún á hárbursta líkt og húna hafi verið að kemba hár sitt og hafi í miðri snyrtingu 

hent sér í rúmið og látið sig dreyma, líklegast um ástina (Kellein, 1991). 

 

Cindy Sherman. Ónefnt skjáskot #6. Tekin árið 1977. 

 

Sherman var hér farin að kanna kvenímyndina sem kúgun. Judith Williamson listgagnrýnandi 

segir um ljósmyndir Sherman að hún hafi sannað með ljósmyndum sínum að kvenleikinn sé 

ekkert nema yfirborð er gefur tálsýn um meiri dýpt og að myndir hennar þröngvi áhorfandann 

að ímynd og sjálfi sem konur þurfa að kljást við daglega. Sherman lauk Ónefnt skjáskot 

seríunni árið 1980 þegar henni varð ljóst að hún væri byrjuð að herma eftir steríótýpum 

(Jones, 1997). 
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Konur hafa í gegnum tíðina vísað mikið til líkamans og notað eigin líkama sem útgangspunkt. 

Sherman er þar engin undantekning. Hún notar kvenlegan líkama sinn til að búa til 

spennuþrungið samband milli verksins og áhorfandans. Hún smeygir sér inn í veldi karla sem 

skín í gegnum listasöguna, með því að bregða sjálfri sér í líki staðalímynda sem við þekkjum 

úr kvikmyndum. Þar reynir hún að afhjúpa það sem leynist að baki þeim lágkúrulegu myndum 

sem sjá má í glanstímaritum, þar sem konur eru hlutgerðar og settar inn í ákveðna 

staðalímynd (Jones, 1997).  
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Lokaorð 
 

Líkaminn, kynlífið, þrár og hugarórar eru viðfangsefni sem listamenn munu ávallt takast á við 

og þeir munu ávallt lenda upp á kant við almennt samkomulag um velsæmi. Hlutverk margra 

listamanna er að ganga eins langt og hægt er til þess að vekja fólk til meðvitundar um þá hluti 

sem þeir einblína á í verkum sínum. Þannig færast til þau velsæmismörk sem samfélagið 

miðar við og notar til að viðhalda gildum sínum. Hversu langt listamenn munu ganga á næstu 

árum er ómögulegt að spá fyrir um en hægt er að búast við því að mörkin verið teygð enn 

frekar. 

Femínísk barátta mun halda áfram gegn þeim karllægu gildum sem enn fyrirfinnast í 

listaheiminum og rétta hlut kvenna eftir margra alda niðurlægingu. Þessi niðurlæging hefur þó 

minnkað á undanförnum árum, þökk sé baráttu femínista sem komu auga á þá hlutgervingu 

kvenlíkamans sem karllæg gildi hafa haldið á lofti í gegnum söguna. Ef konur hefðu verið í 

meirihluta listiðkenda og kaupenda má með nokkurri vissu fullyrða að viðfangsefni þeirra 

hefði verið af öðrum toga en að hlutgera eigin líkama, körlum til ánægju og fróunar. 

Vissulega hafa ýmsir listamenn sérhæft sig í nekt karlmanna eins og Michaelangelo, Warhol, 

Dürer, Mapplethorpe, o.fl. En það er staðreynd að kvenlíkaminn á sér miklu fleiri áhangendur 

í myndlistarsögunni og er hlutgerður karlmönnum til fullnægingar. 

Í dag hefur klámiðnaðurinn tekið að mestu leyti við hlutverki listarinnar í að hlutgera konur 

og niðurlægja. Mörkin milli kláms og listar hafa í gegnum aldirnar verið óljós, þar sem klámið 

hefur getað skýlt sér bakvið listina. Þau hafa þó orðið skýrari með tilkomu klámiðnaðarins en 

innan listheimsins koma þó enn fram verk sem dansa á línunni. Hvorum megin þau lenda er 

aftur á móti mat hvers og eins, sem hægt er að rökræða fram og til baka án þess að komast að 

niðurstöðu sem að allir eru á eitt sáttir við.  
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Alltaf verða einhverjir listamenn sem notfæra sér nekt til þess að draga að sér athygli og það 

er þá þeirra að færa rök fyrir list sinni. Sálgreinandinn Sigmund Freud sagði að tilgangur 

listaverksins væri að hafa áhrif sem miðuðu að því að fólk fengi tilfinningaútrás, listaverkið 

yrði til þess að stíflur losnuðu og öfl úr dulvitundinni fengju að flæða upp í vitundina, hvort 

sem um góða eða vonda upplifun er að ræða. Hver svo sem tilgangur listarinnar er þá mun 

hún alltaf verða til og hafa áhrif á samfélagið, er það von mín að skeiði karllægra viðmiða sé 

að ljúka og þau viðhorf til kvenlíkamans sem ríkt hafa í gegnum aldirnar séu að hverfa. 
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