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Tessel M. Bauduin

Að sjá og sýna hið ósýnilega
Um nútímalist og andleg verk Hilmu af Klint

Inngangur að þýðingu
Tessel M. Bauduin er lektor í nútíma- og samtímalistasögu við Háskólann
í Amsterdam og hefur á síðastliðnum árum birt fjölda fræðilegra greina um
áhrif dulspekilegra hugmynda á nútímalist. Í brennidepli rannsókna hennar
er hreyfing súrrealista og er í því samhengi einkum vert að benda á lykilrit
hennar um súrrealisma og dulspeki, Surrealism and the Occult, sem kom út
árið 2014.1 Greinin sem hér birtist í íslenskri þýðingu er frumsamin fyrir Ritið
og fjallar um verk sænska listmálarans og miðilsins Hilmu af Klint. Bauduin
setur verkin í samhengi við menntun, samfélagsstöðu og kyngervi listakonunnar, en þó einkum við andlega heimsmynd hennar og starf sem spíritískur
miðill. Þekktustu verk af Klint, Musterismálverkin (1905–1908, 1912–1915),
voru unnin í miðilsleiðslu og undir sterkum áhrifum frá kenningum spíritisma og guðspeki og í raun má lesa þau sem myndlýsingu á vegferð af Klint
í átt að andlegri uppljómun. Með verkunum verður róttæk breyting á persónulegu myndmáli listakonunnar, sem hafði hingað til málað í klassískum
akademískum stíl en tók nú að vinna með óhlutbundin form. Bauduin bendir
á að listfræðingar og sýningastjórar hafi hneigst til að líta framhjá þeim áhrifum sem dulspekiiðkun margra listamanna hefur haft á inntak verka þeirra og
fjalla frekar um slíka ástundun sem ævisöguleg smáatriði. Hún bendir á að
umfjöllun um verk af Klint sé að mörgu leyti lýsandi dæmi um þessa hneigð.
Sé ætlunin að öðlast skilning á verkum af Klint, telur Bauduin hins vegar
ekki vænlegt til árangurs að einblína á formfræðileg einkenni þeirra: í augum
listakonunnar var sá æðri veruleiki sem hún sá og sýndi í verkum sínum ekki
1

Tessel M. Bauduin, Surrealism and the Occult. Occultism and Western Esotericism in
the Work and Movement of André Breton, Amsterdam: Amsterdam University Press,
2014.
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burðargrind fyrir formrænar tilraunir í málun heldur blákaldur veruleiki sem
henni bar, bæði sem listamanni og sem miðli, skylda til að rannsaka og deila
með umheiminum.
Það hefur löngum verið hlutverk listamanna að rannsaka bæði hinn ytri
heim og innri veruleika mannsins. Upp úr aldamótunum 1900, þegar af Klint
og fleiri listamenn hófu að gera tilraunir með óhlutbundin form, höfðu þessir
heimar sem voru til rannsóknar tekið stórfelldum breytingum. Nútímavæðing
Evrópu hafði náð fullu skriði á öldinni á undan og segja má að hún hafi staðið
á einskonar hápunkti við aldahvörfin. Evrópumenn bjuggu nú í iðnvæddum
kapítalískum borgarsamfélögum með stétta- og kynjapólitík sem var alls ólík
því sem áður hafði þekkst. Þjóðríkið hafði öðlast stöðu sem mikilvægur hluti
af sjálfsmynd einstaklingsins og jafnvel einstaklingurinn sjálfur sem sjálfstæð
hugvera var frekar nýr af nálinni. Að auki höfðu hin evrópsku heimsveldi náð
að teygja sig um mestallan hnöttinn og þannig höfðu Evrópubúar nú greiðari
aðgang að þekkingu á heiminum utan Evrópu en nokkru sinni fyrr.2 Þessar
sviptingar, sem stöfuðu að miklu leyti af umbyltingum á sviði vísinda og tækni,
breyttu ekki aðeins lífsháttum hins almenna Evrópubúa heldur hreinlega skilningi hans á því hvernig alheimurinn væri samsettur. Eins og Bauduin bendir á
urðu uppgötvanir á borð við röntgengeislun og uppbyggingu atómsins til þess
að Evrópubúar þurftu að endurmeta hugmyndir sínar um efnisheiminn.3
Um allar þessar breytingar liggja þræðir sterkrar skynsemishyggju sem
var tekin í arf frá upplýsingunni, ásamt framfarahyggju og trú á altæka þekkingu. Saman lögðu þessar hugmyndir grunn að heimssýn sem hverfðist um
hinn skynsama mann er öðlaðist síaukna þekkingu og skilning á heiminum.
Samhliða „skynsemisvæðingunni“ glötuðu hefðbundnar trúarstofnanir á borð
við hina kristnu kirkju menningarlegu forræði sínu að miklu leyti og jafnt
almenningur og menntamenn urðu sífellt meira efins um að æðri sannleika
væri að finna innan hefðbundinna trúarbragða, en þetta ferli kenndi þýski hagfræðingurinn og félagsfræðingurinn Max Weber við afhelgun eða töfrasviptingu [þ. Entzauberung] heimsins. Hin afhelgaða heimsmynd varð uppspretta
bæði bjartsýni og nokkurskonar sammannlegs sjálfstrausts í evrópskum sam2

3

Sjá t.a.m. Stuart Hall, David Held, Ron Hubert og Kenneth Thompson (ritstj.),
Modernity. An Introduction to Modern Societies, Malden, Massachusetts: Blackwell,
1996. Þessi þekking var vissulega oftar smíðuð af – eða í það minnsta sniðin að –
hinu evrópska ímyndunarafli en hún var numin í nýlendunum, en hún átti engu að
síður drjúgan þátt í að umbylta heimssýn Evrópubúa.
Um samband nýrra vísindauppgötvana, dulspeki og nútímalistar hefur Bauduin
fjallað nánar í greininni „Science, Occultism, and the Art of the Avant-Garde in
the Early Twentieth Century“, Journal of Religion in Europe 1/2012, bls. 23–55.
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félögum en olli jafnframt óöryggi, angist og jafnvel ákveðinni framfaraþreytu.
Mörgum fannst hinn afhelgaði heimur holur og merkingarlaus og vantreystu
þeirri stórsögu upplýsingarinnar að með skynsemina að leiðarljósi gæti mannkynið, upp á eigin spýtur, fundið leið til frelsunar.
Upp úr aldamótunum þurftu andlega sinnaðir Evrópubúar því annars
vegar að vinna úr vantrausti á að hægt væri að finna lífinu tilgang með harðri
skynsemishyggju og hinsvegar úr nýrri von um að mannleg skynsemi gæti
orðið verkfæri til að kanna og skilja andlegar víddir. Úr þessum jarðvegi
spruttu fjölmargar hreyfingar sem reyndu á ólíkan hátt að steypa saman vísinda- og skynsemishyggju annars vegar og andlegri þekkingarleit hins vegar.
Hreyfingarnar hafa verið kallaðar endurhelgunarhreyfingar þar sem þær leituðust við að veita afhelgun heimsins viðnám,4 en tilgangurinn var þó ekki
afturhvarf til fyrri tíma. Markmiðið var öllu heldur að hafa áhrif á framtíðar
þróun samfélagsins – að rannsaka hina duldu heima, sem virtust fyrst nú
vera innan seilingar, og skapa framtíðarsamfélag er væri í snertingu við hið
andlega eða heilaga.5 Endurhelgunarhreyfingar nútímans byggðu hugmyndir
sínar oft á grunni eldri dulspekihefða, svo sem ólíkum afbrigðum galdratrúar,
kabbalafræðum og gullgerðarlist, en áttu það sameiginlegt að reyna að byggja
á þeim grunni andlega heimsmynd er betur samrýmdist hugarfari nútímans.
Eins og Bauduin bendir á leituðu margar endurhelgunarhreyfingar einnig í smiðju vísindanna. Í sumum tilvikum voru vísindakenningar lagaðar að
þörfum og forsendum dulspekinnar en í öðrum voru þær dulspekilegar að
upplagi, enda tengslin á milli vísinda og dulfræða flókin og á köflum óljós á
þessum tíma.
Þær dulspekikenningar sem höfðu hvað mest áhrif á heimsmynd af Klint
voru spíritismi, guðspeki Helenu P. Blavatskij og síðar mannspekin eða
anþrópósófían. Eins og Bauduin bendir á var ein meginstoð spíritismans sú að
hægt væri að sýna fram á tilvist hinna andlegu sviða, þá helst með kraftbirtingum á miðilsfundum. Þar má sjá vilja til að skoða með kerfisbundnum hætti
hulda heima sem áður höfðu talist liggja utan sviðs skynsemi og vísindalegra
rannsókna. Hvað guðspeki varðar er hægt að tala um tilvist guðspekilegra
hugmynda í Evrópu allt aftur á fornöld, en sú nútímaguðspeki sem af Klint
vann með hefst með stofnun Guðspekifélagsins árið 1875. Félagið var stofnað
4

5

Sjá t.a.m. Alex Owen, The Place of Enchantment. British Occultism and the Culture
of the Modern, Chicago og London: University of Chicago Press, 2004 og Arthur
Versluis, Restoring Paradise. Western Esotericism, Literature, Art, and Consciousness,
Albany: State University of New York Press, 2004.
Alex Owen, The Place of Enchantment, bls. 15.
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af Blavatskij, Henry Olcott og William Judge og varð fljótt afar áhrifamikið.6 Blavatskij óf saman hugmyndir úr ýmsum heimspekistefnum og trúarbrögðum (en austræn speki var fyrirferðarmikil í þessari fléttu) og reyndi að
byggja upp heildstætt andlegt heimspekikerfi er gæti veitt allsherjar innsýn í
dulda smíð alheimsins. Meðlimir Guðspekifélagsins trúðu – eins og algengt
var innan dulspekihreyfinga – á sannleika sem lægi ofar og utan við svið hins
tilfallandi, hins tíma- og einstaklingsbundna, og væri sameiginlegur öllu sköpunarverkinu, en að þessum kjarna mætti komast með kerfisbundinni beitingu
heilagrar þekkingar. Alex Owen hefur bent á að spírítisminn var alþýðuhreyfing, þar sem lögð var áhersla á að allir gætu komist í samband við æðri svið.
Hreyfingar á borð við Guðspekifélagið lögðu aftur á móti ríkari áherslu á
innvígslu og markvisst nám í helgum fræðum. Byggt var upp flókið þekkingarkerfi sem aðeins var á færi innvígðra að skilja, í þeim tilgangi að komast
nær hinum andlega sannleikskjarna.7 Þannig má segja að hreyfingar á borð
við Guðspekifélagið hafi gengið lengra en spíritisminn í að móta og vinna úr
þekkingu á kerfisbundinn hátt.
Með nútímavæðingunni urðu einnig stórfelldar breytingar á stöðu kvenna
innan samfélagsins. Í greininni varpar Bauduin ljósi á hugmyndir aldahvarfanna um færni kvenna til listsköpunar og kannar með hvaða hætti þær kunna
að hafa haft áhrif á sjálfsmynd og listsköpun af Klint. Samkvæmt ríkjandi hugmyndum um „eiginleika“ kynjanna höfðu konur ekki þann neista snilligáfunnar sem gerir frumsköpun mögulega og ætti því betur við þær að endurskapa
það sem þegar var til staðar í umhverfinu. Bauduin bendir á að hafi af Klint
tileinkað sér þessar hugmyndir (en ekki virðist ástæða til að ætla annað), hafi
það gert hana að sérstaklega hæfum rannsakanda á hinum dulda heimi, þar
sem hún gat lagt eigið sjálf til hliðar og unnið – í miðilsleiðslu – að verkum
sem stóðu utan og ofan við sjálf hennar. Konur höfðu oft mikil ítök í dulspekihreyfingum um aldamótin og bent hefur verið á að kvenréttindakonur og
súffragettur virðast hafa laðast sérstaklega að endurhelgunarhreyfingunum.8
Þetta má m.a. rekja til þess að miðilsfundi var hægt að ástunda innan veggja
heimilisins, sem auðveldaði konum aðgang að þeim, en einnig til fyrrnefnds
skilnings á konunni sem óvirkum viðtakanda og skrásetjara, sem gat einmitt
6
7
8

Um sögu nútímaguðspeki, sjá m.a. Joscelyn Godwin, The Theosophical Enlighten
ment, Albany: State University of New York Press, 1994.
Alex Owen, The Place of Enchantment, bls. 22.
Sama rit, bls. 87. Um tengsl guðspeki og kvenréttindahreyfingarinnar, sjá einnig Joy
Dixon, Divine Feminine. Theosophy and Feminism in England, Baltimore og London:
Johns Hopkins University Press, 2001.
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gert þær konur sem tileinkuðu sér slíkan sjálfskilning að afbragðs miðlum.
Eins og Bauduin nefnir er erfitt að segja til um að hversu miklu leyti miðilsstarfsemi listakvenna var meðvitað herbragð í baráttunni fyrir eigin tilverurétti
og sama má líkast til segja um konur sem komust til metorða innan hreyfinga
eins og Guðspekifélagsins.
Listamenn upp úr aldamótunum 1900 voru bæði þátttakendur í stórfelldum breytingum á nær öllum sviðum tilverunnar sem og rannsakendur þessara breytinga. Margir þeirra lögðust í tilraunavinnu við að þróa nýtt myndmál er gæti gagnast til að lýsa þessum nýja heimi og leggja sitt af mörkum í
þekkingarleit nútímavæðingarinnar. Þessi viðleitni er meðal þess sem myndar grunninn að óhlutbundinni nútímalist í Evrópu. Þegar þróun evrópskrar
abstraktlistar er skoðuð má greina tvenns konar viðleitni eða drifkraft þar að
baki.9 Annars vegar hófu listamenn í síauknum mæli að líta á listaverkið sem
sjálfstætt sköpunarverk er ætti sér eigin tilvist, fremur en sem tákn þess sem
það sýndi. Samkvæmt því viðhorfi varð merking til innan málverksins sjálfs, í
krafti innbyrðis afstöðu forma og lita, og ekki þurfti að vísa í veruleikann utan
verksins. Hins vegar átti sér einnig stað önnur viðhorfsbreyting meðal listamanna á þessum tíma (og jafnvel nokkru fyrr), sem er nátengd ferli nútímavæðingarinnar og myndar grunninn að notkun af Klint og margra annarra
á óhlutbundnum formum. Þetta var viðleitnin til að beina sjónum frá hinu
sértæka og tilfallandi og reyna þess í stað að komast að hinum „sanna kjarna“
hlutanna. Samkvæmt þessu viðhorfi er málverkið ekki tákn fyrir þann hverfula heim sem augað sér heldur leið til að öðlast dýpri þekkingu á því sem kalla
mætti hinn sanna, andlega heim. Hlutverk listamannsins er ekki að sýna það
sem hann sér (a.m.k. með hefðbundinni skynjun) heldur það sem er. Þannig
notuðust listamenn ekki við óhlutbundin form sem sjálfstæðar einingar án tilvísana í ytri veruleika, heldur einmitt til að birta æðri veruleika sem var hafinn
yfir líkamsskynjun mannsins.
Í upphafi tuttugustu aldar komu fram margir listamenn sem áttu það sameiginlegt með af Klint að nota óhlutbundin form til að lýsa dulspekilegri
heimssýn. Bauduin nefnir sérstaklega í þessu samhengi þá Vasilij Kandinskij,
Kazimir Malevitsj, František Kupka og Piet Mondrian, en þeir unnu allir úr
mismunandi dulspekikenningum með fjölbreyttum óhlutbundnum aðferð9

Sjá t.a.m. Anna Moszynska, Abstract Art, London: Thames and Hudson, 1990,
hér einkum bls. 7–43; Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois og Benjamin
H.D. Buchloch (ritstj.), Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism,
London: Thames and Hudson, 2004, hér einkum bls. 119–124; Roger Lipsey, The
Spiritual in Twentieth-Century Art, New York: Dover, 1988.

191

Tess el M . Bau d u in

um. Bauduin sýnir þannig fram á að þótt umbylting á myndmáli á við þá sem
greina má hjá af Klint virðist koma eins og þruma úr heiðskíru lofti er hún í
raun eðlileg og rökleg afleiðing af aðstæðum og hugmyndastraumum í samtíma listamannsins. Við upphaf tuttugustu aldar höfðu forsendur tilverunnar
gjörbreyst og jafnt vísindamenn, listamenn og dulspekingar leituðu að nýjum
leiðum til að skilja heiminn. Slíkar rannsóknir er ekki hægt að framkvæma
með úreltum verkfærum og því hófst af Klint og samferðafólk hennar handa
við að þróa nýtt myndmál er gæti opnað mannkyninu nýja og helga heima.
Eva Dagbjört Óladóttir

Að sjá og sýna hið ósýnilega
Eftir sænsku listakonuna Hilmu af Klint (1862–1944) liggur gífurlegt
æviverk sem samanstendur af yfir þúsund málverkum og teikningum og
hundruðum minnisbóka. Þegar hún lést vissu aðeins nánustu ættingjar
listakonunnar að hún hefði skapað svo viðamikið safn verka. Að auki var
í erfðaskrá af Klint mælt fyrir um að verk hennar skyldi ekki sýna opinberlega í a.m.k. tuttugu ár eftir andlát hennar. Nokkur málverkanna voru
ekki sýnd opinberlega fyrr en árið 1986, á sýningunni The Spiritual in Art
(Hið andlega í listinni) í Los Angeles og Haag. Verk af Klint áttu mjög vel
heima á þessari sýningu. Þeim hafði verið haldið utan við opinberan vettvang, listamaðurinn og hennar nánustu álitu þau heilög, þau voru ætluð
í musteri og máluð í miðilsástandi undir handleiðslu anda; þeir straumar
hins andlega sem finna má í verkum hennar, og voru innblástur fyrir þau,
voru þannig í takt við The Spiritual in Art.10 Um listakonuna var fjallað
sem meiriháttar uppgötvun og hún hlaut töluverða athygli þegar henni
var stillt upp við hlið mikilsmetinna brautryðjenda abstraktlistar eins og
Vasilijs Kandinskij (1866–1944), Františeks Kupka (1871–1957), Piets
Mondrian (1872–1944) og Kazimírs Malevitsj (1879–1935).
Í kjölfar þessarar tilkomumiklu kynningar hafa verk af Klint verið
sett upp á öðrum sýningum, þ.á m. stórum viðburðum sem jafnast á við
The Spiritual in Art að umfangi (og í metnaði), líkt og Okkultismus und
Avantgarde (Dulfræði og framúrstefna) í Frankfurt 1995 og Traces du Sacré
10

Maurice Tuchman og Judi Freeman (ritstj.), The Spiritual in Art. Abstract Painting
1890–1986, Los Angeles: Los Angeles County Museum, 1987.
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(Spor hins helga) í Centre Pompidou 2008.11 Markmiðið með þessum sýningum var að sýna fram á að hið andlega, hið helga, hið seiðmagnaða, hið
dulræna – merkimiðarnir eru fjölbreyttir en merkingin ávallt svipuð – hafi
gegnt bæði sérstæðu og mikilvægu hlutverki í nútímalist. Réttilega er bent
á þau áhrif sem endurhelgunarhreyfingar (e. reenchantment movements)
nútímans höfðu á móderníska list og framúrstefnulist í Evrópu. Aftur á
móti hefur aðeins lítill hluti af æviverki af Klint enn sést opinberlega.
Stærri og litríkari verk hennar hafa undantekningarlaust orðið fyrir valinu
fyrir sýningar á borð við The Spiritual in Art. Smærri, svæðisbundnar sýningar hafa aðeins laðað að betri borgara úr listheiminum og jafnvel á þeim
hafa aðeins valin verk úr þessu gríðarstóra, illmeðfærilega og óaðgengilega
æviverki verið til sýnis.12
Nýleg yfirlitssýning, Hilma af Klint. An Abstract Pioneer (Hilma af
Klint. Brautryðjandi abstraktlistar), sem Moderna Museet í Stokkhólmi
setti upp og var síðar sett upp víðsvegar um Evrópu, kveikti nýjan og víðtækari áhuga á listamanninum og verkum hennar, en nokkur verkanna
voru einnig send á Feneyjatvíæringinn.13 An Abstract Pioneer mætti flokka
með öðrum sýningum í anda The Spiritual in Art, sem er afar lífseigur
tískustraumur, en nýleg dæmi um slíkar sýningar (2015) eru Künstler und
Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972 (Listamenn og
11

Veit Loers (ritstj.), Okkultismus und Avantgarde. Von Munch bis Mondrian, 1900–
1915, Frankfurt: Schirn Kunsthalle, 1995; Angela Lampe og Jean de Loisy (ritstj.),
Traces du Sacré, París: Centre Pompidou, 2008. Sjá einnig Joëlle Pijaudier-Cabot og
Serge Faucherau (ritstj.), L’Europe des esprits ou la fascination de l’occulte, 1750–1950,
Strasbourg: Musée d’art moderne et contemporain, 2011. Verk af Klint voru ekki
sett upp á eftirfarandi sýningu en tekið var á því viðfangsefni sem hér er til umræðu:
Christoph Wagner (ritstj.), Das Bauhaus und die Esoterik. Johannes Itten, Paul Klee,
Wassily Kandinsky, Hamm: Gustav-Lübcke-Museum, 2005.
12
John Hutchinson (ritstj.), Hilma af Klint, Dublin: Douglas Hyde Gallery, 2005;
Sally O’Reilly, Hilma af Klint. An Atom in the Universe, Camden: Camden Arts
Centre, 2006.
13	Iris Müller-Westerman og Jo Widoff (ritstj.), Hilma af Klint. A Pioneer of Abstraction. Stokkhólmur: Moderna Museet, 2013; Michael Juul Holm og Tine Col
strup (ritstj.), Hilma af Klint. Abstrakt Pioneer, Humlebæk: Louisiana Museum of
Modern Art, 2014; Daniel Birnbaum og Ann-Sofi Noring (ritstj.), The Legacy of
Hilma af Klint. Nine Contemporary Responses, London: Koening Books, 2013. Rétt
er að halda því til haga að það var Åke Fant, einn af fyrstu fræðimönnunum til að
rannsaka verk af Klint, sem fyrst titlaði hana formlega, árið 1989, brautryðjanda
abstraktlistar. Hann hafði þó einnig ýjað að því í The Spiritual in Art, sjá Åke Fant,
Hilma af Klint. Ockult målerinna och abstrakt pionjår, Stokkhólmur: Raster Förlag,
1989; Åke Fant, „The Case of the Artist Hilma af Klint“, The Spiritual in Art, bls.
155–163.
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spámenn. Launsaga nútímalistar 1872–1972 ) í Schirn Kunsthalle safninu og Ænigma. One Hundred Years of Anthroposophical Art (Ráðgátan.
Mannspekilist í hundrað ár) í Olomouc Museum of Modern Art.14 Í tilefni af hundrað ára ártíð ýmissa framúrstefnuhreyfinga er nú mikið um
endurlit yfir nútímalist og upprunasögur hennar og hér má greina annan
tískustraum í sýningastjórnun sem birtist í sýningum á borð við Inventing
Abstraction (Uppgötvun hins óhlutbundna) 2012 í MoMA safninu í New
York.15 Samhliða þessu má sjá viðleitni til að beina kastljósinu að frumlegum kvenkyns nútímalistamönnum eins og Soniu Delaunay (Tate Modern,
2015).16 Segja mætti að allir þessir tískustraumar skarist í tilraunum til að
skoða hinn dulspekisinnaða kvenkyns nútímalistamann, en færa má rök
fyrir staðsetningu hennar „í dögun“ óhlutbundinnar listar eða nútímalistar almennt. Þar má ekki aðeins finna Hilmu af Klint, heldur einnig
Georgiönu Houghton (1814–1884), miðilslistakonu frá Viktoríutímanum,
en verk hennar voru nýlega sýnd í Courtauld í London (2016).17
Í fjölmiðlaumfjöllun um Houghton-sýninguna var undirstrikað að hún
hefði í raun skapað óhlutbundna list áður en hugtakið sjálft varð viðtekið –
„Því má halda fram að Houghton sé allra fyrsti listamaðurinn til að skapa
óhlutbundna list“18 – en þessu svipar náið til hliðstæðra staðhæfinga um
af Klint. Þótt oft hafi verið bent á að af Klint skapaði sín fyrstu fyllilega
14

15
16
17

18

Max Hollein og Pamela Kort (ritstj.), Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte
der Moderne 1872–1972, Frankfurt am Main: Schirn Kunsthalle, 2015; Reinhold
Fäth, David Voda og Andreas Albert (ritstj.), Ænigma. One Hundred Years of An
throposophical Art, Olomouc: Olomouc Museum of Modern Art, 2015. Hér er
einnig vert að minnast á sýninguna Kunst und Alchemie (List og gullgerðarlist) í
Museum Kunstpalast árið 2014 en hún spannaði fimm aldir og fjallaði að miklu
leyti um nútíma- og samtímalist. Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Beat Wismer
og Sven Dupré (ritstj.), Art and Alchemy. The Mystery of Transformation, Düsseldorf:
Museum Kunstpalast, 2014.
Leah Dickerman (ritstj.), Inventing Abstraction, 1910–1925, New York: Museum of
Modern Art, 2012.
Adeline Souverain (ritstj.), Sonia Delaunay, London: Tate Modern, 2014.
Sjá „Georgiana Houghton. Spirit Drawings. Summer Showcase 16 June – 11 September 2016“, vefsíða The Courtauld Gallery, sótt 22. desember 2016 af http://
courtauld.ac.uk/gallery/what-on/exhibitions-displays/georgiana-houghton-spiritdrawings. Sjá einnig tímamótaumfjöllun um listakonuna í Rachel Oberter, „Esoteric Art Confronting the Public Eye. The Abstract Spirit Drawings of Georgiana
Houghton“, Victorian Studies 2/2006, bls. 221–232 .
Sjá t.d. Jonathan Jones, „Georgiana Houghton. Spirit Drawings Review – AweInspiring Visions of a Victorian Medium“, The Guardian. Art & Design, 15. júní
2016, sótt 7. desember 2016 af https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/
jun/15/georgiana-houghton-spirit-drawings-review-courtauld.
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óhlutbundnu verk einhverjum árum áður en Kandinskij vann óhlutbundnar vatnslitamyndir sínar,19 á enn eftir að sýna fram á hvaða ályktanir megi
draga af þessu. Raphael Rosenberg hefur þegar sýnt fram á að upphaf
óhlutbundinnar listmálunar má tímasetja fyrir daga Kandinskijs og að hún
á sér langa sögu í Evrópu á nítjándu öld og jafnvel fyrr á öldum.20 Einnig
má segja að þótt formin í mörgum af andlegum málverkum af Klint líti
ef til vill, frá sjónarhorni samtíma okkar, út fyrir að vera óhlutbundin,
sé vafamál hvort þar með sé hægt að telja þau óhlutbundin samkvæmt
klassískri formfræði að hætti Greenbergs, þ.e. að þau séu skilyrðislaust
fagurfræðilega sjálfstæð.21 Eins og sýningarstjóri An Abstract Pioneer, Iris
Müller-Westermann, bendir einmitt á, nýtir af Klint í verkum sínum „ekki
fullkomlega óhlutbundna liti og form þeirra sjálfra vegna; þau eru öllu
heldur tilraunir til að veita hinu ósýnilega lögun og gera það sýnilegt.“22
Því mætti halda fram að af Klint hafi málað form sem voru ósýnileg innan
hversdagsveruleikans, þ.e. þótt þau hafi ekki verið eftirmyndir í hefðbundinni merkingu hafi þau átt sér tilvist á einhverju öðru, andlegu sviði. Á
líkum nótum hefur Rosenberg fært rök fyrir því að andleg verk af Klint
tilheyri sérstökum flokki mynda sem hann hefur nefnt „hermilausar“ [e.
amimetic]: myndir sem sýna ósýnilega hluti eða „myndir sem sýna eitthvað sem ekki er sýnilegt sem slíkt.“23 Slíkar myndir sýna eitthvað þótt
þær séu ekki eftirmyndir í hefðbundnum skilningi. Þær líkja ekki eftir því
sem vanalega sést, en engu að síður sýna þær hluti sem eru til eða hafa
verið til samkvæmt trúarlegum eða dulspekilegum kennisetningum og er
þar af leiðandi hægt að sýna á hlutbundinn hátt: hið ólýsanlega, hið yfir19

Gagnrýnendur njóta þess að benda á þessa „staðreynd“, sjá m.a. Julia Voss, „Die
Thronstürmerin“, Frankfurter Allgemeine. Feuilleton, 16. apríl 2011, sótt 23. mars
2017 af http://www.faz.net/-gsa-yvyw.
20
Raphael Rosenberg og Max Hollein (ritstj.), Turner, Hugo, Moreau. Entdeckung der
Abstraktion, Frankfurt am Main: Schirn Kunsthalle, 2007. Sjá gagnrýna umfjöllun,
þar sem slegnir eru ákveðnir fyrirvarar, í Leah Dickerman, „Inventing Abstraction“,
Inventing Abstraction, bls. 12–37.
21
Einnig má hér ræða um málverk sem „sýna [ekki] hluti í hinum raunverulega eða
ímyndaða heimi“. Leah Dickerman, „Inventing Abstraction“, bls. 14.
22	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, Hilma af Klint, ritstj. Iris
Müller-Westermann og Jo Widoff, bls. 33–35 og 145.
23
Raphael Rosenberg, „Was There a First Abstract Painter? Af Klint’s Amimetic
Images and Kandinsky’s Abstract Art“, Hilma af Klint. The Art of Seeing the Invisible,
ritstj. Kurt Almqvist og Louise Belfrage, Stokkhólmur: Axel and Margaret Axson
Johnson Foundation, 2015, bls. 87–100, hér bls. 91–92. Í stað þess að birta hér
myndir vil ég benda lesandanum á að skoða úrval verka hennar í miklum gæðum á
vefsíðu Louisiana-safnsins: http://hilmaafklint.louisiana.dk/.
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skilvitlega eða hið frumlæga, t.d. frum-efni heimsins [e. the primal Hyle]
eða aðskilnað ljóss og myrkurs. Í vestrænni dulspekilist er löng söguleg
hefð fyrir slíkum myndum.24
Það er hæpið að af Klint geti talist fyrsti dulspekisinnaði listamaðurinn
til að sýna hið ósýnilega. Hún var ekki heldur fyrsti eða eini móderníski
listamaðurinn sem fjallaði, í listsköpun sinni, um hið ósýnilega. Fútúristinn
Umberto Boccioni hafði þegar sagt að „það sem [þyrfti] að mála [væri]
ekki hið sýnilega heldur það sem áður var talið ósýnilegt, þ.e. það sem
hinn dulskyggni sér“.25 Þetta má skilja þannig að „hinn dulskyggni“ eigi
bæði við um miðilinn og nútímalistamanninn, sem á svipaðan hátt var
álitinn sjáandi.26 Margir listamenn um aldamótin og fram eftir tuttugustu
öld litu á listamanninn sem dulskyggnan, sem spámann eða sjáanda er
byggi að æðri, gleggri eða ofurnæmri skynjun sem væri móttækileg fyrir
hinu ósýnilega í hinu sýnilega og samvirkni efnis og anda. Af Klint átti ef
til vill ekki í samskiptum við hina miklu frumkvöðla nútímalistar í samtíma sínum, en hún fylgdist – eins og verður fjallað um síðar – sannarlega
vel með dulfræðilegum orðræðum samtímans og innan þeirra var bæði
skynjanleika hins ósýnilega (til dæmis hugmyndum um svokölluð astralform) og leiðtogahlutverki listamannsins sem sjáanda hampað.
Hér mun ég beina sjónum að tveimur tengdum þáttum í andlegum
verkum af Klint, með sínum óhlutbundnu formum. Ég mun ræða það
miðilsástand sem hún komst í en eins og ég mun sýna fram á gæti það
24
25

26

Sjá safnrit á borð við Alexander Roob, The Hermetic Museum. Alchemy & Mysticism,
London: Taschen, 2014 [1997].
Linda D. Henderson, „Vibratory Modernism. Boccioni, Kupka and the Ether of
Space“, From Energy to Information. Representation in Science and Technology, Art
and Literature, ritstj. Bruce Clarke og Linda D. Henderson, Stanford: Stanford
University Press, 2002, bls. 126–149, hér bls. 128. Sjá einnig Tessel M. Bauduin,
„Science, Occultism, and the Art of the Avant-Garde in the Early Twentieth Cen
tury“, Journal of Religion in Europe 1/2012, bls. 23–55, hér bls. 30 og 38–42.
Katharina Harlow Tighe, „Die Schriften von Umberto Boccioni. Schlüssel zum
Verständnis der Beziehung zwischen italienischem Futurismus und Okkultismus“,
Okkultismus und Avantgarde, bls. 469–476, hér bls. 472–473. Nánari umfjöllun um
listamanninn sem ofurnæman snilling (einnig hugmyndina um taugaveiklun og
ofurnæmni sem hluta af því fágunarferli að þróa með sér æðri skynjun á borð við
hina „fullkomnu óreiðu skilningarvitanna“ sem symbólíska skáldið Arthur Rimbaud
kallaði eftir í „Lettres du voyant“ (Bréf frá sjáanda, 1871)) má finna í sígildri
rannsókn Gwendolyn Bays, The Orphic Vision. Seer Poets from Novalis to Rimbaud,
Lincoln: University of Nebraska Press, 1968, bls. 69 og áfram. Sjá einnig Dariusz
Gafijczuk, Identity, Aesthetics, and Sound in the Fin de Siècle. Redesigning Perception,
New York: Routledge, 2014, bls. 84–85.
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tengst hinum nýja (óhlutbundna) stíl sem hún hóf skyndilega að mála í og
greindi sig afdráttarlaust frá fyrri (hlutbundnum) verkum hennar. Með því
að rannsaka miðilsástand hennar má einnig kanna notkun hennar á óhlutbundnum formum út frá öðru sjónarhorni, en eins og ég mun sýna fram á
bendir margt til þess að hún hafi sjálf litið á sig sem miðil sem sá eða voru
sýnd andleg og óefnisbundin – þ.e.a.s. annars ósýnileg – form sem hægt var
að sýna, þótt það yrði ekki endilega gert á hlutbundinn hátt. Um leið og ég
beini sjónum að miðilsástandinu mun ég einnig nálgast viðfangsefnið kyngervi, sem er síendurtekið stef í umræðum um þennan listamann. Ég mun
ekki glíma við þá spurningu hvort kyn hennar hafi orðið til þess að hún
hafi verið „vanrækt“ eða „hunsuð“ í hefðarveldi listasögunnar, en þó er
rétt að halda því til haga að þetta má að hluta til rekja til þess að hún kaus
að halda hinum andlegu verkum út af fyrir sig, sem leiddi til þess að fá eða
engin þeirra eru í umferð á listmarkaðnum eða í safneign stóru safnanna.
Ég mun fjalla um hvernig listgreinar voru kynjaðar samkvæmt viðteknum
venjum í samfélaginu meðan á menntun af Klint og málaraferli stóð, en
hlutbundnar greinar, og ekki síst þær greinar sem fólu í sér sköpun eftir
mynda (kyrralífsmyndir, landslagsmyndir, portrettmyndir), þóttu henta
hinu kvenlega geðslagi en frumsköpun hinu karllega. Í þessu samhengi
kann það að virðast töluvert róttækt að af Klint skyldi snúa sér að því sem
virðist vera óhlutbundin list, en ég hyggst kanna hvort sú hafi verið raunin.27 Ég vonast til að yfirstíga ríkjandi túlkanir á af Klint, þar sem gagnrýnendur virðast oft skiptast í fylkingar sem meta hana ýmist sem gleymdan,
vanræktan og jaðraðan eða útskúfaðan „brautryðjanda abstraktlistar“; sem
listamann í meðallagi sem ekki er hægt að taka alvarlega sökum spíritískra
hindurvitna, eða sem dulhyggjusinnaðan málara er fékkst við spádóma og
27

Um ævina fyllti listakonan margar minnisbækur, en ennþá hefur aðeins ein þeirra
verið gefin út í heild á ljósprenti. Þótt finna megi þýdda útdrætti annarsstaðar eru
aðrar minnisbækur ekki aðgengilegar í heild. Alls virðast um 14.000 blaðsíður
af glósum og skissum vera til og því neyðist ég til að reiða mig á val annarra á
dæmigerðum textum til þýðingar, enda get ég ekki þóst hafa heildarinnsýn í hugsanir af Klint. Sjá Hilma af Klint, Blumen, Moosen, und Flechten [Minnisbók nr. 588],
ljósprent af handriti sem er afrit frumrits í Goetheanum-skjalasafninu í Dornach,
1919–1920; Daniel Birnbaum og Ann-Sofi Noring (ritstj.), The Legacy of Hilma af
Klint, án blaðsíðutals (80 tölusettar síður í frumriti) og Daniel Birnbaum, „Universal
Pictures. The Art of Hilma af Klint“, Artforum 1/2013, bls. 180–187, hér bls. 185.
Vandað úrval af þýddum útdráttum má finna í Gurli Lindén, „Excerpts from Notes
by Hilma af Klint“, ritstj. John Hutchinson, Hilma af Klint, bls. 41–42 og 64–65.
Gurli Lindén hefur einnig unnið að útgáfu úr minnisbókum af Klint á sænsku, sjá
Vägen till templet. Hilma af Klint. Förberedelsetiden 1896-1906, Hölö: Umeå, 1996.
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sýnir, og afhjúpaði í list sinni „dulinn sannleika“ sem mannkynið þarf (að
því er virðist) sárlega á að halda.28

Af Klint: Menntun og upphaf ferilsins
Hilma af Klint hlaut hefðbundna málaramenntun, en hún sótti tíma í
málun portrettmynda við Tækniskólann í Stokkhólmi (1880) og var svo við
Konunglegu listaakademíuna í Stokkhólmi (1882–1887). Hún útskrifaðist
með ágætiseinkunn og Akademían útvegaði henni vinnustofu í listrænni
miðstöð Stokkhólms ásamt tveimur öðrum (kvenkyns) listamönnum, þar
sem hún starfaði til ársins 1908. Af Klint lifði á listinni og einbeitti sér fyrst
og fremst að landslags- og portrettmyndum sem margar voru málaðar eftir
pöntun. Ekki er víst að hún hafi sjálf kosið að sérhæfa sig í þessum greinum en samkvæmt viðhorfum þessa tíma voru konur ekki færar um að skapa
og það þótti – ef út í það er farið – ekki heldur viðeigandi. Virk sköpun,
sem útheimti ákveðna snilligáfu, var eignuð karlkyns listamönnum; konur
töldust aðeins færar um að endurskapa. Þær greinar sem þóttu henta kvenkyns listamönnum voru því þær sem útheimtu könnun og endursköpun
forma sem þegar voru til, líkt og portrettmyndir, kyrralífsmyndir, landslagsmyndir og svipaðar undirgreinar, en einnig t.d. myndlýsingar fyrir
grasafræði og sambærileg verk sem byggðu á náttúrunni.29 Allar þessar
greinar var hægt að stunda innan heimilisins.30 Ekkert bendir til þess að
28

29

30

Sjá t.d. Eeva Siltavuori, „The Secret Pictures of Hilma af Klint“, Scandinavian
Review 4/1989, bls. 34–37. Með vefleit að gagnrýni og umfjöllun um sýningar á
verkum af Klint má finna fjölda slíkra (og vitaskuld annarra) túlkana.
Konunglega listaakademían í Stokkhólmi var ein sú fyrsta í Evrópu til að veita
konum inngöngu. Líkt og í öðrum akademíum á þessum tíma og síðar, voru konur þjálfaðar í málun kyrralífsmynda og skyldum greinum, en einnig í handverki.
Módelteiknun með nöktum fyrirsætum var erfið viðureignar þar sem hún taldist til
grunnfærni sem allir verðandi (karlkyns) listamenn yrðu að tileinka sér, en hún var
yfirleitt bönnuð konum eða þeim á annan hátt gert erfitt fyrir að stunda hana. Sjá
Rachel Oberter, „Esoteric Art“, bls. 223. Sjá einnig almennt yfirlit um þróunina í
Evrópu á þessum tíma í „Training and Professionalism, 19th and 20th centuries“,
Concise Dictionary of Women Artists, ritstj. Delia Gaze, New York: Routledge, 2001,
bls. 67–121. Lykilgrein um þetta efni er Linda Nochlin, „Why Have There Been
No Great Women Artists?“, Woman in Sexist Society. Studies in Power and Powerlessness, ritstj. Vivian Gornick og Barbara Moran, New York: Basic, 1971 (einnig birt í
ARTNews 1971, sótt 20. desember 2016 af http://www.artnews.com/2015/05/30/
why-have-there-been-no-great-women-artists).
Konum var þannig einnig gefið færi á að sjá fjölskyldum sínum farborða án þess að
valda usla á listmarkaðnum, sjá Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things.
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af Klint hafi veitt slíkum viðmiðum mótspyrnu. Á síðasta áratug nítjándu
aldar vann hún margar nákvæmar myndlýsingar af plöntum og blómum,
oft án titils, og vegna augljósrar athyglisgáfu hennar bauðst henni staða
sem teiknari við Dýralæknaskólann í Stokkhólmi (1900–1901).31 Þau verk
sem hún vann sem sjálfstæður listamaður voru í hefðbundum natúralískum
stíl – „haglega unnin og ekki laus við fagurfræðilegt gildi en [skorti] persónulegan stíl“ eins og einn fræðimaður komst að orði32 – og hún valdi
sér oft landslag úr sænsku sveitinni sem viðfangsefni og sýndi og seldi
verkin.33 Af Klint hefur án efa haft aðgang að verkum Edvards Munch
(1863–1944) og vegna menntunar sinnar í akademíunni og tengsla við
samfélag listamanna í Stokkhólmi, hefur hún haft tækifæri til að kynna sér
nýjungar í samtímalist.34 Hún hélt sig engu að síður við hefðbundið litaval
og handbragð.

1905–1915: Musterismálverkin
Þau verk sem nú eru jafnan lögð til grundvallar túlkunum á af Klint sem
brautryðjanda abstraktlistar og/eða andlegum spámanni voru máluð á
árunum 1905 til 1915.35 Veigamest þeirra er stórt safn verka, þekkt sem
Musterismálverkin, en þau voru máluð í tveimur hlutum á árunum 1905–
1908 og 1912–1915. Andlegur grunnur þeirra var þó lagður mörgum árum
áður og samanstendur af bæði spíritisma og guðspeki. Af Klint hafði tekið
þátt í spíritískum miðilsfundum frá því seint á áttunda áratug nítjándu aldar.36 Sem nútímadulfræðihreyfing er spíritismi almennt talinn eiga upptök sín í hinum svokölluðu „Hydesville-höggum“ [e. Hydesville rappings] í
The Art of Hilma af Klint“, Hilma af Klint, ritstj. John Hutchinson, bls. 12–30,
hér bls. 14.
31
Gustaf af Klint, „Hilma af Klint. A Short Memoir“, Hilma af Klint, ritstj. John
Hutchinson, bls. 6–9, hér bls. 6; Iris Müller-Westermann, „Paintings for the
Future“, bls. 37.
32
Anna Maria Bernitz, „Hilma af Klint and the New Art of Seeing“, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900–1925, ritstj. Hubert van den
Berg o.fl., Amsterdam: Rodopi, 2013, bls. 587–597, hér bls. 589.
33
Sjá t.d. Spring Landscape – Scene from the Bay of Lomma (1892) í David Carrier,
„Hilma af Klint and the Spiritual in an Artist“, Art Critical, 9. september 2015, sótt
23. mars 2017 af http://www.artcritical.com/2015/09/09/david-carrier-on-hilmaaf-klint/.
34
Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 37–38.
35
Kurt Almqvist og Louise Belfrage, „Hilma af Klint in Historical Context“, Hilma
af Klint, ritstj. Almqvist og Belfrage, bls. 7–11, hér bls. 7.
36	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 38.
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Bandaríkjunum árið 1848 en hann sprettur þó að verulegu leyti úr jarðvegi
vestrænna dulspekistrauma á átjándu öld svo sem mesmerisma og swedenborgisma.37 Á síðari hluta nítjándu aldar náði hann fótfestu á meginlandi
Evrópu, á Stóra Bretlandi, í Bandaríkjunum og í evrópskum nýlendum.38
Sem hreyfing með trúarlegum undirtónum rann spíritisminn inn í megin
straumsmenningu í margvíslegum myndum, allt frá stórum viðburðum á
opinberum vettvangi til smærri, persónulegra miðilsfunda í heimahúsum
þar sem reynt var að ná sambandi við látna ástvini. Vísindamenn sem
rannsökuðu dulræn fyrirbrigði mótuðu fræðasviðið sálarrannsóknir þar
sem m.a. var fengist við dulsálarfræði [e. parapsychology]. Sálarrannsóknir
urðu til þess að spíritisma var veitt meiri athygli jafnvel þótt það markmið þeirra að finna vísindalegar sannanir fyrir andlegum eða sálrænum
fyrirbrigðum hafi oft rekist á átrúnað, trúarleg og félagsleg markmið og
aðferðir spíritista.39
Nokkuð var í tísku að heldri konur – líkt og af Klint sem var komin af
embættismönnum í sjóhernum – tækju þátt í miðilsfundum, þó ekki væri
nema vegna hins félagslega ávinnings sem gat fylgt slíku. Af Klint tók þá
aftur á móti mjög alvarlega. Árið 1896 stofnaði hún ásamt fjórum öðrum,
37

38

39

Sjá Adam Crabtree, From Mesmer to Freud. Magnetic Sleep and the Roots of Psychological Healing, New Haven: Yale University Press, 1993, bls. 3–72; Bertrand
Méheust, „Animal Magnetism / Mesmerism“, Dictionary of Gnosis and Western
Esotericism, ritstj. Wouter J. Hanegraaff, Antoine Faivre, Roelof van den Broek og
Jean-Pierre Brach, 2. bindi, Leiden: Brill, 2005, bls. 75–82; Jean-François Mayer,
„Swedenborgian Traditions“, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, 2. bindi,
bls. 1105–1110 og John W. Monroe, Laboratories of Faith. Mesmerism, Spiritism,
and Occultism in France, Ithaca og London: Cornell University Press, 2008, hér
einkum bls. 64–69. Um endurlífgun mesmerisma í alþýðumenningu í VesturEvrópu á síðari hluta nítjándu aldar, sjá Hilary Grimes, „Power in Flux. Mesmer
ism, Mesmeric Manuals and Du Maurier’s Trilby“, Gothic Studies 2/2008, bls. 67–83
og Maria M. Tatar, Spellbound. Studies on Mesmerism and Literature, Princeton:
Princeton University Press, 2015 [1978].
Sjá Janet Oppenheim, The Other World. Spiritualism and Psychical Research in England, 1850–1914, Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Alex Owen, The
Darkened Room. Women, Power and Spiritualism in Late Victorian England, Chicago:
Chicago University Press, 1989 og Ann Braude, Radical Spirits. Spiritualism and
Women’s Rights in Nineteenth Century America, Boston: Beacon Press, 1989.
Sjá Sofie Lachapelle, Investigating the Supernatural. From Spiritism and Occultism to
Psychical Research and Metaphysics in France, 1853–1931, Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2011; Corinna Treitel, A Science for the Soul. Occultism and the
Genesis of the German Modern, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004 og
Alex Owen, The Place of Enchantment. British Occultism and the Culture of the Modern,
Chicago: University of Chicago Press, 2004.
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þar á meðal vinkonu hennar, listamanninum Önnu Cassel (1860–1936),
hóp kristinna spíritista sem kallaðist Fimmmenningarnir eða „De Fem“.40
Fimmmenningarnir héldu miðilsfundi sem sóttu innblástur í miðilsfundi
spíritista, þar sem þær iðkuðu ósjálfráða skrift og teikningu, en slíkt hafði
þekkst frá sjötta áratug aldarinnar og hafði, nærri frá upphafi, verið snar
þáttur í starfsemi spíritista.41 Á fundum Fimmmenninganna höfðu nokkrir
andar eða æðri verur samband við þær, en þeir mikilvægustu kölluðu sig
„Gregor“, „Clemens“, „Amaliel“, „Anöndu“ og „Esther“.42 Þetta voru
eins konar kennarar og kölluðust „Meistararnir“ (s. „De Höga“).43 Þau
veittu Fimmmenningunum „handleiðslu“ í tíu ár.44 Spíritísk starfsemi
Fimmmenninganna var nokkuð óvenjuleg: ein manneskja var í hlutverki
miðils hverju sinni og kom skilaboðum áleiðis en önnur skrásetti það sem
sagt var og teiknaði einnig síðar, ólíkt því sem almennt tíðkaðist innan
spíritisma, þar sem miðillinn gegndi báðum þessum hlutverkum.45 Þetta
gerði af Klint fært að taka virkan þátt án þess að þurfa einnig að teikna,
en í fyrstu kaus hún það frekar. Um 1905 urðu aftur á móti gagngerar
breytingar þegar einn andanna fól henni verkefni. Þetta verkefni – eða
öllu heldur Verkefnið – var að mála Musterismálverkin [s. Målningarna till
40

Í hópnum voru einnig Cornelia Cederberg, Sigrid Hedman og Mathilde N. (ættarnafn óþekkt). Kristni og spíritismi áttu oft ágætis samleið, vegna þess að í augum
margra auðgaði spíritisminn einfaldlega þá trú sem þeir áttu sér fyrir. Sjá Rachel
Oberter, „Esoteric Art“, bls. 222. Hver fundur Fimmmenninganna hófst og honum
lauk með bænum og Biblíulestri.
41
	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 41; Anna Maria Bernitz,
„Hilma af Klint and the New Art of Seeing“, bls. 591. Súrrealisminn átti eftir að
eigna sér og festa í sessi hið ósjálfráða sem listræna tækni í byrjun þriðja áratugar
tuttugustu aldar, sjá Tessel M. Bauduin, „The „Continuing Misfortune“ of Automatism in Early Surrealism“, Communication + 1 4/2015, bls. 1–42, hér bls. 4 og
26.
42	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 41; G. af Klint, „Hilma
af Klint“, bls. 7; Ulf Wagner, „The Great Mission“, Adam Fuss & Hilma af Klint.
Kallelser/Callings, ritstj. Hasse Persson, Borås: Borås Kunstmuseum, 2011, bls.
36–43, hér bls. 40. Nafnið „Amaliel“ gæti verið færeyskt að uppruna og þannig
framandi norrænt. Það er þó einnig englanafn úr kabbalafræðum, en listar yfir slík
nöfn voru víða í umferð innan dulspekihreyfinga.
43
Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things“, bls. 16. Í guðspekilegri kenningasmíð voru „duldir meistarar“ eða mahatmar höfuðmiðlar opinberunarinnar.
Samskipti Fimmmenninganna við „Meistara“ frekar en við anda látinna – í spírit
isma var hið fyrrnefnda ekki óalgengt en hið síðarnefnda viðteknara – gefur til
kynna samruna spíritískra og guðspekilegra hugmynda.
44
Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things“, bls. 16.
45
Sama rit, bls. 16.
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templet] sem áttu eftir að verða eina verkefni listamannsins fram til 1915
og hafa varanleg áhrif á líf hennar, feril og æviverk: „Amaliel bauð mér
verkefni og ég samþykkti undir eins. Þetta var hið eina stóra afrek ævi
minnar.“46 Af Klint gekk í verkið af ástríðu; frá nóvember 1906 þar til í
apríl 1908 málaði hún 111 verk og vann allan tímann í miðilsleiðslu, sem
hún lýsti þannig að hún væri í sjálfsgleymisástandi og tæki á móti mynd
unum. Af Klint málaði beint á strigann án þess að skissa fyrst og hafði
skömmu síðar lokið drjúgum hluta þessa verkefnis sem hún kallaði einnig
„Verkið“.47 Fullklárað samanstóð það af 193 málverkum og teikningum í
sextán flokkum, en fjóra þeirra má telja til undirbúningsvinnu.48 Málverkin
eru ekki merkt með nafni af Klint en þau eru vandlega merkt með dagsetn
ingum sem tengjast dagbókarfærslum og staðsetning innan seríu er gefin
til kynna með tölusetningu, en seríurnar sjálfar eru einnig tölusettar í röð.
Af Klint hafði aldrei áður unnið seríur og Musterismálverkin stinga í stúf
þar sem þau samanstanda alfarið af seríum. Þegar horft er til fyrri verka
hennar stingur einnig í stúf róttæk breyting á stíl; hún leitaði fyrst í lífræn
óhlutbundin form, en eftir 1912 felldi hún í síauknum mæli óhlutbundin
rúmfræðileg form inn í verkin og skipti að lokum alveg yfir í þau. Vert
er að taka fram að hið óhlutbundna, hvort heldur það var af lífrænum
eða óhlutbundnum toga, var – eins og Catherine de Zegher hefur einnig
bent á – augljóslega ekki formstefna í augum af Klint heldur leið til að
móta yfirskilvitlegar hugmyndir og ímyndir.49 Af Klint kannaði dulræn
svið eins og astralsviðið [e. the astral plane] og ljósvakasviðið [e. etheric
plane]. Ef því er tekið fyrirvaralaust var hún, eins og Tine Colstrup hefur
bent á, brautryðjandi í könnun og kortlagningu þessara sviða, sem rannsakaði gaumgæfilega allar hliðar hins yfir-efnislega og skráði og kortlagði
kerfisbundið hvert skref á (andlegri) vegferð sinni.50 Hún var kunnug þeim
kortum og skýringarmyndum sem könnuðir og ferðalangar á sjó nýttu
46
47
48

49

50

Hér vitnað eftir Gertrud Sandqvist, „The Great Affirmation“, Hilma af Klint, ritstj.
Almqvist og Belfrage, bls. 255–270, hér bls. 255.
G. af Klint, „Hilma af Klint“, bls. 7.
Sbr. Åke Fant, „The Case of the Artist Hilma af Klint“, bls. 157. Mismun á undirbúnings- og aðalseríum er hér ekki alltaf haldið til haga, heldur er fremur leitast
við að varpa ljósi á samræmi og heildarsmíð allra Musterismálverkanna.
Catharine de Zegher, „Abstract“, 3 x Abstraction. New Methods of Drawing by Emma
Kunz, Hilma af Klint, and Agnes Martin, ritstj. Catharine de Zegher, New York:
The Drawing Center, 2005, bls. 22–37, hér bls. 22.
Tine Colstrup, „What you see is not all you get. Om ånd og abstraction“, Hilma
af Klint, ritstj. Holm og Colstrup, bls. 47–55, hér bls. 48.

202

Að sjá og sýna h i ð ósýn i lega

og ætla má að henni hafi virst ofureðlilegt að nota óhlutbundin og rúmfræðileg tákn til að skrá sértæk skilaboð og merkingu þeirra. Af Klint sóttist eftir að sýna uppbyggingu alheimsins og hið óhlutbundna nýttist henni
vel í þeim tilgangi, en það var ekki markmið í sjálfu sér.
Andleg og dulfræðileg heimssýn af Klint mótaðist, auk spíritisma, af
annarri áberandi dulspekihreyfingu, Guðspekifélaginu, en af Klint tilheyrði
hinni sænsku deild þess.51 Leiðtogar Guðspekifélagsins vildu greina sig frá
spíritismanum og lögðu áherslu á að hugmyndir þeirra ættu rætur sínar
annars vegar í ævafornum vestrænum og austrænum þekkingarhefðum
en hins vegar í alvarlegum samtímarannsóknum byggðum á skynsemis
hyggju er ættu skylt við vísindalegar uppgötvanir. Þannig rötuðu fjölbreytt
hugtök úr vísindalegri orðræðu, t.d. óevklíðsk rúmfræði og n-vídd, þróun,
rafsegulmagn, bylgju- og eindafræði, atómið, mannkynbótafræði, lífhyggja,
dulvitund í skilningi Freuds og (indó-evrópsk) samanburðarmálfræði, inn
í orðræðu guðspekinnar og þaðan inn í aðra strauma dulfræðinnar, þótt
það væri oft í nokkuð aðlagaðri mynd og í breyttum tilgangi.52 Af Klint óf
51

52

Guðspekifélagið var upphaflega stofnað í New York en undirreglum var fljótlega
komið á fót í öðrum heimshlutum, þar með talið sænskri reglu árið 1889. Af Klint
gekk í regluna skömmu síðar og kom ef til vill einu sinni til álita sem formaður.
Olcott, meðstofnandi Guðspekifélagsins, heimsótti Svíþjóð og Guðspekifélagið í
Stokkhólmi árið 1891 og árið 1900 og Annie Besant (1847–1933), annar leiðtogi
annarrar kynslóðarinnar, árin 1894, 1898, 1904 og 1907, en fullvíst er að af Klint
var viðstödd þann fyrirlestur. Sjá Anna Maria Bernitz, „Hilma af Klint and the
New Art of Seeing“, bls. 588. Dulspekirit (og annarskonar) bækur í eigu af Klint
eru taldar upp í Åke Fant, „The Case of the Artist Hilma af Klint“, bls. 156 og
163. Af Klint var skráð meðlimur í Adyar-félaginu (sem voru höfuðstöðvar Guðspekifélagsins á Indlandi) 23. maí 1904. Massimo Introvigne, „Theosophy and the
Visual Arts. The Nordic Connection“ (fyrirlestur á ráðstefnu, 2014, sótt 24. mars
2017 af http://www.cesnur.org/2014/Nordic%20Theosophy%20and%20the%20
Arts%20London.pdf, bls. 30). Undir forystu Besant, ásamt Charles Leadbeater,
jukust vinsældir Guðspekifélagsins og það stækkaði áhrifasvið sitt en breytti einnig
nokkuð um stefnu samanborið við Guðspekifélagið eins og það var undir forystu
Blavatskij, Olcotts og annarra. Þannig má greina á milli Guðspekifélagsins undir
forystu hinna síðarnefndu – fyrstu kynslóðarinnar – og félagsins undir forystu annarrar kynslóðarinnar, þ.e. Besant og Leadbeaters. Sjá Catherine Wessinger, „The
Second Generation Leaders of the Theosophical Organisation (Adyar)“, Handbook
of the Theosophical Current, ritstj. Olav Hammer og Mikael Rothstein, Leiden: Brill,
2013, bls. 33–50, hér bls. 34–37.
Fyrir greinargóða rannsókn á þessu efni, einkum með tilliti til frumeindakenningarinnar, sjá Mark S. Morrison, Modern Alchemy, Occultism and the Emergence
of Atomic Theory, New York: Oxford University Press, 2007. Sjá einnig Tessel M.
Bauduin, „Science, Occultism, and the Art of the Avant-Garde“; Linda D. Henderson, „Die moderne Kunst und das Unsichtbare. Die verborgenen Wellen und
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mörg þessara hugtaka einnig inn í Musterismálverkin, þar á meðal dulrænar
víddir, bylgjur og geislun, þróunarhugmyndir og kenningar um atómið, en
nánari greining á þeim þáttum fellur utan ramma þessarar greinar.
Af Klint hreifst af hugmyndum guðspekinnar, fléttaði þær inn í list
sköpun sína og var meðlimur í Guðspekifélaginu og síðar í afsprengi þess,
Mannspekifélagi Rudolfs Steiner. Að þessu leyti var af Klint á sömu bylgju
lengd og frægari samtímamenn hennar, en fræðimenn og sýningastjórar
hafa rannsakað notkun þeirra á hugmyndum guðspeki og mannspeki allt
frá því að The Spiritual in Art var sett upp.53 Í sænsku samhengi er mikil
vægt að nefna August Strindberg (1849–1912) sem gekk í Stúku Ísisar
[e. Isis Lodge], óháðan anga Guðspekifélagsins, í Frakklandi og Ivan Aguéli
(1869–1917) sem einnig kynntist fyrstu kynslóðar guðspeki í Frakklandi.
Norski listamaðurinn Munch umgekkst dulfræðinga (swedenborgista og
mesmerista) og guðspekinga meðan á dvöl hans í Berlín á níunda áratug nítjándu aldar stóð, sem og finnski listmálarinn Akseli GallenKallela.54 Listamenn víðsvegar um Evrópu, og svo sannarlega einnig á

53

54

Dimensionen des Okkultismus und der Wissenschaften“, þýð. Ebba D. Drols
hagen, Okkultismus und Avantgarde, bls. 13–32.
Steiner var viðriðinn þýska guðspekihópa frá því um 1900 og fram til 1912 og varð
aðalritari þýska Guðspekifélagsins árið 1902. Þegar af Klint kynntist Steiner voru
hugmyndir hans þegar farnar að víkja töluvert frá kennisetningum guðspekinnar, en
Mannspekifélagið var ekki stofnað fyrr en árið 1912. Sjá Katharina Brandt og Olav
Hammer, „Rudolf Steiner and Theosophy“, Handbook of the Theosophical Current,
bls. 113–134, hér bls. 116–121. Á Guðspekifélaginu og Mannspekifélaginu var sá
meginmunur að í hinu fyrrnefnda var lögð áhersla á austræna visku en í hinu síðarnefnda á vestræna visku. Af Klint hneigðist frekar til vesturs en austurs í andlegri
iðkun sinni og í því ljósi er rökrétt að hún hélt tryggð við Steiner og gekk að lokum
í Mannspekifélagið. Endurómurinn af mörgum hugmyndum guðspekinnar í kenningum Mannspekifélagsins auðveldaði þessi umskipti. Sjá sama rit, bls. 122–128.
Um Guðspekifélagið, sjá nánar James Santucci, „Theosophical Society“, Dictionary
of Gnosis and Western Esotericism, 2. bindi, bls. 1114–1123; Joscelyn Godwin, The
Theosophical Enlightenment, Albany: State University of New York Press, 1994. Um
Mannspekifélagið, sjá mikilvægt rit Helmuts Zander, Anthroposophie in Deutschland.
Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 1884–1945 I–II, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.
Sjá Henrik Johnsson, Det oändliga sammanhanget. August Strindbergs ockulta veten
skap, Stokkhólmur: Malört, 2015; Marja Lahelma, Ideal and Disintegration. Dynamics
of the Self and Art at the Fin-de-Siècle, Helsinkiháskóli, 2014 (doktorsritgerð); Marja
Lahelma, „August Strindberg’s Art in Modernist and Occult Context“, Occult Mod
ernism. The Occult in Modernist Art, Literature and Cinema, ritstj. Henrik Johnsson
og Tessel M. Bauduin, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017 [væntanleg]; Nina
Kokkinen, „The Artist as Initiated Master. Themes of Fin-de-Siècle Occulture
in the Art of Akseli Gallen-Kallela“, Fill your Soul! Paths of Research into the Art

204

Að sjá og sýna h i ð ósýn i lega

Norðurlöndunum, voru þannig oft viðriðnir spíritisma, Guðspekifélagið
og/eða aðrar dulspekihreyfingar og -hópa, þar með talið hópa sem byggðu
á hugmyndum Swedenborgs og Úspenskijs, hópa sem stunduðu fjölkynngi
og frímúrarafélög. Hið sama gildir um af Klint – en það safn verka hennar
sem var skapað undir handleiðslu anda er einkar athyglisvert þegar horft er
til umfangs þess og tímans sem tók að mála það.

Nánar um Musterismálverkin
Árið 1908 varð hlé á Verki af Klint.55 Hún hóf aftur vinnu við það árið
1912.56 Á árunum 1912 til 1915 málaði hún 82 verk og Verkið náði
loks hápunkti sínum í hinum miðlæga verkaflokki Musterismálverkin.
Altarismyndirnar (Altarmålning, 1915) [sjá mynd 1]. Hann samanstóð af
þremur stórum málverkum og um hann hverfist hið andlega æviverk hennar. Musterisverkunum var ætlað að hanga uppi í musteri sem af Klint sá fyrir
sér sem spírallaga, líkt og kuðungsskel, en þar myndu símjókkandi gangar
hringast sífellt inn á við og leiða að lokum inn í miðlægan helgidóm þar
sem Altarismyndirnar myndu hanga. Þannig má líta á Altarismyndirnar í
senn sem hátind og niðurstöðu þess andlega ferils sem þau 193 málverk
og teikningar sem mynda Musterismálverkin lýsa.57 Altarismyndirnar fyrir
musterið voru ekki málaðar fyrr en undir lok Verksins, sem sýnir að af
of Akseli Gallen-Kallela, ritstj. The Gallen-Kallela Museum, Espoo: The GallenKallela Museum, 2011, bls. 46–59. Guðspekilegar hugmyndir breiddust út víða um
Evrópu, Bandaríkin og hluta Indlands. Í útibúum Guðspekifélagsins voru haldnir
fyrirlestrar, gefin út dreifirit og unnið að heildarþýðingum. Margir betur þekktir
meðlimir ferðuðust og héldu fyrirlestra um allan heim. Að auki voru guðspekihugmyndir dregnar saman, vísað var í þær og þær endursagðar í ritum sem ekki heyrðu
undir Guðspekifélagið, sem og í kenningasmíð annarra dulspekinga, þannig að
þær náðu eyrum annarra og stærri hópa. Þannig áttu rússneski stærðfræðingurinn
og kenningasmiður fjórðu víddarinnar P.D. Úspenskij (1878–1947) og rússneski
málarinn og guðspekingurinn Nicholas Roerich (1874–1947) stóran þátt í að kynna
guðspekihugmyndir fyrir listamönnum í norður- og austurhluta Evrópu, þ.m.t.
Balla, Kandinskij og Malevitsj. Massimo Introvigne, „Theosophy and the Visual
Arts“, bls. 9; Linda D. Henderson, „Mysticism and Occultism in Modern Art“, Art
Journal 1/1987, bls. 5–8.
55
Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things“, bls. 21 og 25. Móðir af Klint
þurfti á umönnun að halda. Rudolf Steiner heimsótti listakonuna á þessum tíma
og var ekki jákvæður gagnvart leiðslumálun, en e.t.v. vegur hér þyngst að hún var
algerlega uppgefin.
56	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 42.
57
Anna Maria Bernitz, „Hilma af Klint and the New Art of Seeing“, bls. 591.
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Mynd 1. – Hilma af Klint, Altaristafla nr. 3, 10. flokkur: Altaristöflur, 1915, olía og gyll
ing á striga, 237,5 × 179,5 cm. Stiftelsen Hilma af Klint’s Verk (© Moderna Museet/Albin
Dahlström).
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Klint vann verkið inn á við, ef svo má að orði komast, allt frá byrjun hins
andlega ferils þar til kom að úrslitastundu og endanlegri opinberun. Fyrsta
serían heitir Frumóreiðan (Urkaos, 1906–1907) en það gefur til kynna að
hún hafi í raun byrjað á upphafinu, bæði hvað varðar tíma og efni.58
Andleg vegferð af Klint sjálfrar virðist hafa legið samsíða Verkinu.
Henni jókst skilningur meðfram því sem hún málaði. Málverkin eru þó
ekki sértæk heldur almenn; þau voru ætluð til uppfræðslu fyrir allt mannkynið. Þrátt fyrir að „mannkynið hafi ekki enn verið reiðubúið“ fyrir boð
skap þeirra (eins og segir í erfðaskrá af Klint) var Musterismálverkunum,
þegar þau væru komin á sinn stað í musterinu, ætlað að leiða aðra í gegnum andlega vegferð. Af Klint hefur ótvírætt upplifað sig sem trúboða.
Þann 4. nóvember 1906 ávarpar hún sjálfa sig – þ.e. andinn sem virðist
skrifa í gegnum hana ávarpar hana – og skrifar: „Þú munt vinna verk sem
verður komandi kynslóðum mikil blessun.“ Hér er átt við Verkið en markmið þess var endurlausn mannkyns: „Köllun þín er að opna augu þeirra
svo þau megi sjá eilíft líf.“59 Málverk hennar voru þó „framtíðinni ætluð“
og hún hélt þeim fyrir sig. Vert er að taka fram að af Klint stóð alls ekki
utan við daglegt amstur, hún tók þátt í félagslegum viðburðum og sýndi
fyrri verk sín allt til ársins 1914.60

Eftir Verkið: Hugleiðingar um miðilshlutverkið
Árið 1915 var Musterismálverkunum lokið. Af Klint hóf nær samstundis
listrænt könnunarferli til að gera upp við það sem hún hafði málað. Þetta
endurspeglar miðilsstarfið og þá ósjálfráðu þætti sem einkenna vinnuferli
hennar frá 1906. Hún málaði, ýmist að hluta til eða að fullu, í leiðslu
og kynntist verkum sínum um leið og hún málaði þau. Hún vann ekki
(meðvitað) hugmynda- eða undirbúningsvinnu heldur varð verkið til á
sjálfu andartaki sköpunar þess. Þegar listamaðurinn stóð svo frammi fyrir
verkunum brást hún við með því að hefja ferli hugleiðinga, samþættingar, ítarlegrar könnunar og að lokum enduruppgötvunar. Sérstaklega má
nefna Parsifalseríuna (144 verk á pappír í þremur flokkum) sem tilraun til
að gera upp við Musterisverkin. Á þessu íhugunartímabili beint í kjölfar
58

59
60

Sjá stutt yfirlit um alla flokka Musterismálverkanna í Anna Maria Svensson, „The
Greatness of Things“, bls. 17–23. Ekki er enn til neinn catalogue raisonné eða annað
heildaryfirlit.
Vitnað eftir Daniel Birnbaum, „Universal Pictures“, bls. 185.
Anna Maria Bernitz, „Hilma af Klint and the New Art of Seeing“, bls. 590.
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Mynd 2. – Hilma af Klint, Inn á við, Parsifalserían, 2. flokkur, 4. hluti: Útlistun efnis
sviðsins, 1916, vatnslitir á pappír, 27 x 25 cm. Stiftelsen Hilma af Klint’s Verk (© Moderna
Museet/Albin Dahlström).

Verksins má sjá afgerandi og hraða þróun í átt til strangrúmfræðilegrar óhlutbundinnar sköpunar en listamaðurinn nær mínímalísku ástandi í
flokki tvö í Parsifalseríunni, þ.á m. í fjórða hluta: sex einlitir ferningar bera
titlana „áfram“, „niður“, „aftur á bak“, „út á við“, „upp á við“, og „inn á
við“ („framåt“, „nedåt“, „bakåt“, „utåt“, „uppåt“ og „inåt“) [sjá mynd 2].
Þetta eru áttirnar sem felast í hinni spírallaga andlegu vegferð. Af Klint
bætti titlunum við á þessa undirseríu Parsifalseríunnar með gotnesku letri,
í sömu átt og þeir lýsa. Þannig er „aftur á bak“ ritað aftur á bak og letrið
í áletruninni „inn á við“ er látið svífa á miðjum ferningnum og fer smám
saman minnkandi, lesið inn á við. Áletranirnar mætti kalla eftirlíkingar
viðkomandi átta þar sem þær sýna það sem þær eru – ég lít svo á að þetta
varpi í fyrsta lagi ljósi á þann undirliggjandi tilgang að uppfræða, sem finna
má í mörgum ef ekki öllum andlegum verkum af Klint, og í öðru lagi á
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nálgun hennar þegar kemur að málun sem byggir enn á framsetningu og á
hinu hlutbundna.
Af Klint hélt áfram að rannsaka hugmyndaheima heimstrúarbragðanna,
frumeindir og frumeindasamsetningu plantna.61 Hún leitaði einnig aftur í
fyrstu mótunarár ferils síns, því um 1919 birtast vandvirknislegar plöntu
lýsingar hennar aftur samtvinnaðar hreinum óhlutbundnum formum er
sýna andleg máttarvöld [sjá mynd 3].62 Árið 1920 hætti listakonan að mála,
en byrjaði aftur árið 1922 og breytti þá um aðferð og málaði yfir 200 vatns
litamyndir, sem virðast lýsa andlegum hugleiðingum, með blautum litum á
blautan flöt.63 Þetta er lokaskeið málaraferils af Klint. Samkvæmt minnis
bókum hennar frá þessum tíma upplifði hún enn leiðslusýnir og fékk boð
frá andaheiminum, en hún hætti að miðla þeim með málverkum.
Undir lok ævinnar hætti af Klint þannig að mála í miðilsleiðslu.
Ákveðnar breytingar höfðu þó orðið frá lokum Verksins. Þegar hún var að
hefjast handa við nýtt verkefni árið 1917 skrifaði hún í dagbók sína:
Héðan í frá mun ég ekki fá bein fyrirmæli á sama hátt heldur verð að
leita uppi handleiðslu sem mun, í senn með sýnilegum og ósýnileg
um bendingum, gera mér ljóst hvað mér er ætlað að kanna. Þess er
þannig krafist af mér að ég framkvæmi mínar eigin rannsóknir, frem
ur en að ég láti segja mér hvað ég á að sýna. Á undangengnu þroskaskeiði hef ég verið eins og ílát sem fyllt er ofan frá og flæðir sífellt
upp úr, er ávallt barmafullt, að undanteknum stuttum tímabilum.
Nú er aðstæðum snúið við, nú á ég að fylla kerið með mínum eigin
rannsóknum, með frjálsum rannsóknum þótt ég búi enn að handleiðslu. Nú mun mér birtast verklýsing. Fyrst á ég að reyna að öðlast
skilning á blómum jarðar, hafa plöntur heimsins sem útgangspunkt
minn; svo á ég að rannsaka jafn vandlega það sem lifir í vötnum
heimsins. Síðan verður það blár ljósvakinn með sínum fjölmörgu
dýrategundum […] og að lokum á ég að stíga inn í skógana, rannsaka raka mosana, öll tré skógarins og fjölbreytt dýrin sem dvelja í
svölu rökkri trjáþyrpinganna […] (17. janúar 1917).64
61	Iris

Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 50.
Daniel Birnbaum og Ann-Sofi Noring, „Hilma af Klint’s Late Arrival“, The Legacy
of Hilma af Klint, [án blaðsíðutals].
63	Iris Müller-Westermann, „Paintings for the Future“, bls. 50.
64
Gurli Lindén, „Excerpts from Notes by Hilma af Klint“, bls. 65 (leturbreyting
mín).
62
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Mynd 3. – Hilma af Klint, Fjólur með viðmiðum, 1. sería, 1919,
vatnslitir, grafít og málmlitur á pappír, 50 x 26,8 cm. Stiftelsen Hilma
af Klint’s Verk (© Moderna Museet/Albin Dahlström).
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Rannsóknin sem listakonunni var ætlað að framkvæma er nokkuð yfirgripsmikil og metnaðarfull – að öðlast skilning á „öllum“ blómum, plöntum og
dýrum heimsins – en þó má öðlast tvenns konar innsýn í skilning af Klint á
miðilshlutverkinu út frá þessari færslu, hvað stíl og mismunandi listgreinar
snertir. Í fyrsta lagi má sjá vísbendingar um þá andlegu handleiðslu sem
af Klint hafði notið, naut þegar færslan var rituð („[n]ú mun mér birtast
verklýsing“) og átti eftir að njóta. Þessi handleiðsla átti að verða gjörólík
þeirri sem hún naut meðan Verkið var í vinnslu: „Héðan í frá mun ég ekki
fá bein fyrirmæli á sama hátt“. Aðstæðum er nú „snúið við“, listamaðurinn hafði áður verið óvirkur miðill en gat nú tekið sér virkara hlutverk:
„ég framkvæmi mínar eigin rannsóknir“. Af Klint grípur til vel þekktrar
myndlíkingar sem er ílátið – en það er nokkuð augljós vestræn smíð kvenleikans og gefur í skyn að hún hafi upplifað sjálfa sig sem viðtakanda – og
tekur fram að nú muni hún sjálf sjá um að fylla sjálfið-sem-ílát, hún „búi
enn að handleiðslu“ en framkvæmi þó „eigin rannsóknir“. Þessi þróun er
ekki algjörlega á skjön við það sem á undan var gengið, því meðan á seinni
hluta Verksins stóð, frá og með árinu 1912, hafði henni þegar fundist hún
meðvitaðri við málun og fær um að hafa einhver áhrif, sérstaklega á myndbyggingu.65 Þetta upplifði hún ekki til að byrja með, á árunum frá 1906 til
1908, en þá:
[...] voru myndirnar málaðar beint í gegnum mig, án undirbúningsteikninga og af miklu afli. Ég hafði ekki hugmynd um hvað myndirnar myndu sýna en vann þó hratt og örugglega án þess að breyta
einni einustu pensilstroku.66
Hún meira en fylltist, varð „barmafull“ og „yfirfull“ af sýnum og leiðbeiningum. Frá og með 1912 urðu töluverðar breytingar þar á. „Enginn stýrði
[nú] hönd“ hennar en henni voru sýndar myndirnar sem henni var ætlað
að mála „í formi munnlegra fyrirmæla eða beinlínis sem innri ímyndir“.67
Við þetta rof á árunum 1908–1912, sem klýfur Verkið, hafði hún því þegar
losnað að nokkru marki undan því hugarástandi sem hún var í við málun á
árunum 1906–1908, en því má lýsa sem afar óvirku og sem hefðbundinni
miðilsleiðslu, ekki síst vegna þess hversu hröð og áköf framkvæmdin var
og vegna nokkuð yfirdrifins málunaræðisins sem rann á hana. Engu að
65
66
67

G. af Klint, „Hilma af Klint“, bls. 8.
Eeva Siltavuori, „The Secret Pictures of Hilma af Klint“, bls. 36.
Sama rit, bls. 36.
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síður málaði af Klint, einnig á árunum 1912–1915, enn beint á striga eða
pappír án þess að gera undirbúningsteikningar og hélt því fram að málverkin birtust henni meðan á sjálfu málunarferlinu stóð.68 Listakonan leit
m.ö.o. enn á sig sem verkfæri – sem miðil, bæði í vélrænum og spíritískum
skilningi. Öllu því tímabili meðan á Verkinu stóð (1905–1915) má því lýsa
sem tímabili opinberunar: verkin urðu til við málun þeirra. Af þessu stafa
einnig þeir eiginleikar uppfræðslu sem þau höfðu fyrir listakonunni, en
hún öðlaðist andlega innsýn við málun þeirra. Hér er freistandi að leika
sér með sögnina að sjá og þá merkingu hennar að öðlast skilning eða verða
eitthvað ljóst. Þannig mætti halda því fram að af Klint hafi orðið eitthvað
ljóst á meðan hún málaði – og hún hafi málað á meðan henni varð eitthvað
ljóst. Þótt sum formanna séu óhlutbundin er framsetningin (jafnvel eftir
líkingin) greinilega mikilvægari en hið óhlutbundna.
Í kjölfar opinberunar fylgdu, á árunum 1915–1916, hugleiðing og samþætting. Á þessu tímabili óx sjálfsmeðvitund af Klint og þar með geta
hennar til að taka, virkt og meðvitað, listrænar ákvarðanir við málun. Það
er töluverður munur á að vera ílát sem er „fyllt ofan frá“ og að geta fyllt
þetta ílát „með [sínum] eigin rannsóknum“. Síðarnefndu rannsóknunum
er þar að auki lýst sem frjálsum. Í stað þess að hún stæði frammi fyrir málverkum sem höfðu einungis birst henni í málunarferlinu myndaðist nú
rými fyrir meðvitaða ákvörðunartöku fyrirfram. Hún vísar til einhvers
konar handleiðslu sem er enn til staðar („[…] þótt ég búi enn að handleiðslu“) og af því má ráða að leiðarandar [e. guiding spirit] gegni enn hlutverki í innra lífi og andlegum verkum af Klint. Þetta var jákvæð nærvera –
varast ætti að líta á miðilstrú af þessum toga einfaldlega sem þvingun. Þótt
„Meistararnir“ hafi lagt á hana mikla þolraun fannst af Klint þeir einnig
veita henni stuðning við vinnu sína.69

Kennivald, gerandahæfni, innri nauðsyn
Ég hef lýst þróun miðilsstarfsemi listakonunnar út frá hennar eigin skilningi, en áður en ég vík að tengslum hins hlutbundna og hins óhlutbundna
í verkum hennar vil ég nú kanna nánar það sem virðist vera þörf miðils68

69

Hún hafði yfir stærð þeirra „með sjálfri sér“ og auk þess var vandað um við hana
að leyfa engum að sjá þær. Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things“, bls.
18.
Dæmi um þetta er vinnan að verkinu „Liljur og rósir“, sjá De geheime schilderijen
van Hilma af Klint / The Secret Paintings of Hilma af Klint, ritstj. Hedwig Saam og
Miriam Windhausen, Arnhem: Museum voor Moderne Kunst, 2010, bls. 22.
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ins fyrir handleiðslu. Öll umfjöllun um verk af Klint litast óhjákvæmilega
af umræðum í samtíma okkar um (hið vestræna) hefðarveldi „brautryðjenda á sviði abstraktlistar“ og kyngervi þeirra, en einnig af félagslegu og
menningarlegu umhverfi listakonunnar sjálfrar, þar sem frumsköpun var
ætluð körlum og endursköpun konum. Við þetta bætist að skoða þarf viðfangsefni sem enn í dag eru umdeild og snúa að sambandi nútímalistar
og dulfræði, en einnig, í tilviki miðils- og leiðslulistar, að gerandahæfni.
Neikvæðar hugmyndir um samskipti við æðri verur og einstrengingslegar
hugmyndir um listræna snilligáfu og höfundinn stangast algjörlega á við
fullyrðingar um handleiðslu utan frá. Sú ályktun er ekki langsótt að áhersla
sé lögð á „brautryðjendastarf“ af Klint og Houghton á sviði abstraktlistar
til að draga úr óheppilegum miðilstilburðum þeirra. En sú leið er engu
uppbyggilegri en fánýt spurningin um hvort „Amaliel“ geti, hafi getað
eða hafi verið til utan reynsluheims af Klint. Það leikur enginn vafi á að
hann og skyldar verur gegndu veigamiklu hlutverki í innra lífi hennar og
þær tilheyra því ákveðinni grunnþekkingu sem fella þarf inn í þá mynd
sem við gerum okkur af listamanninum. Brýnt er að fræðafólk taki bæði
orðræðubundinn og menningarlegan veruleika sögulegs viðfangsefnis síns
alvarlega – og það sem veruleika. Engu að síður má vel beina sjónum að
þessari upplifun af leiðaröndum.
Því hefur verið slegið fram að viðvera karlkyns leiðaranda kunni að
hafa leyst það vandamál sem kvenkyns listamenn stóðu frammi fyrir á
síðari hluta nítjándu aldar og fram á fyrri hluta þeirrar tuttugustu, þegar
kom að gerandahæfni hins skapandi einstaklings og stöðu höfundarins.70
Efasemdum um endanlegt höfundarvald skapandi einstaklings hafi mátt
bægja frá með því að leggja áherslu á hlutverk listamannsins sem einfalds
miðils er einungis kæmi til skila hugmyndum karlkyns veru, hvort sem
hann væri mahatma á fjallstindi í Tíbet eða t.d. andi Mozarts. Hér er þörf
á frekari rannsóknum, þótt ekki væri til annars en að varpa ljósi á þá spurningu hvort þetta hafi verið meðvitað herbragð af hálfu listakvenna, til að
undirbyggja sköpun sína með karlkyns kennivaldi. Í evrópskri sögu má
finna nokkur dæmi um frumlega kvenkyns listamenn sem sinntu frumsköpun á síðari hluta nítjándu aldar og á fyrri hluta þeirrar tuttugustu, sem
sköpuðu ný listform í leiðsluástandi, ýmist undir handleiðslu eða ekki, en
þeirra á meðal eru leiðsludansarinn Magdeleine Guipet (1876–?, þekkt
sem Die Traumtänzerin eða „draumdansarinn“); hinn fjölhæfi skapandi
70

Corinna Treitel, A Science for the Soul, bls. 118–124.
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miðill Hélène Smith (Catherine-Elise Müller, 1861–1929) sem teiknaði,
málaði, spann ævintýralegar frásagnir og bjó til tungumál; leiðsluskáldið
Clara Blüthgen (fædd Kilburger, 1856–1934), en leiðarandi hennar veitti
henni liðveislu þegar hún sagði skilið við (farsælan) feril sinn sem blaðakona og sneri sér að tilraunakenndri ljóðlist, leikritun og skáldskap; og
loks leiðslumálarinn Wilhelmine Aßmann (síðar Frieda Genthes, 1876–?),
en með verkum sínum, sem voru unnin á afar óhefðbundinn hátt, lagði
hún grunn að farsælum starfsferli og lifði með stæl í Berlín.71
Fannst kvenkyns leiðslulistamönnum of erfitt að „horfast í augu við
suma grunnþætti tilverunnar eins og þeir eru“ 72 og kusu því að eigna þá,
ef svo má að orði komast, anda, engli, neðanmarkaveru eða öðru slíku?
Fant setur fram þá skýringu á tilfelli af Klint að dulvitundin grípi inn í til
að leysa úr kreppunni. Hann lýsir leiðslumálun hennar sem „afar sérstæðri
skapandi tækni er byggist á samræðu dulvitundarinnar og vitundarinnar“,
að því er virðist undir „neðanmarkaáhrifum“.73 Allt frá tímum rómantísku
stefnunnar, og svo sannarlega frá og með súrrealismanum, hafa hugtökin
„dulvitund“ og „neðanmarka“ [e. subliminal] gegnt viðteknu hlutverki sem
annarlegar staðsetningar fyrir listrænan innblástur og höfundardeili. Hins
vegar er það tæpast einstök upplifun að lenda í kreppu við listsköpun.
Á öðrum áratug tuttugustu aldar sagðist Kandinskij upplifa „mikla innri
spennu“ við vinnslu (nær) óhlutbundinna verka og mála „nokkuð dulvitað“
71

72
73

Sjá Pia Witzmann, „„Dem Kosmos zu gehört der Tanzende“. Der Einfluß des Okkulten auf den Tanz“, Okkultismus und Avantgarde, bls. 600–624, hér bls. 620–624;
Corinna Treitel, A Science for the Soul, bls. 117–124; Priska Pytlik, Okkultismus
und Moderne. Ein kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung für die Literatur
um 1900, Paderborn: Schöningh, 2005, bls. 64–65; Théodore Flournoy, From
India to the Planet Mars, ritstj. Sonu Shamadansi, Princeton: Princeton University
Press, 1994; Lachapelle, Investigating the Supernatural, bls. 65–71 og Zeynep Çelik
Alexander, „Jugendstil Visions. Occultism, Gender and Modern Design Peda
gogy“, Journal of Design History 3/2009, bls. 203–226, hér bls. 214. Grunninn lögðu
augljóslega spíritískir listamenn á Viktoríutímanum eins og Houghton (sem þegar
hefur verið nefnd) og Anna Mary Howitt (1824–1884), sjá Rachel Oberter, „„The
Sublimation of Matter into Spirit“. Anna Mary Howitt’s Automatic Drawings“,
The Ashgate Research Companion to Nineteenth-Century Spiritualism and the Occult,
ritstj. Tatiana Kontou og Sarah Willburn, Farnham: Routledge, 2012, bls. 333–358,
hér einkum bls. 336–338. Ítarleg og umfangsmikil rannsókn á leiðslumálurum
í Evrópu, kvenkyns eða karlkyns, er löngu tímabær. Doktorsritgerð Oberter,
Spiritualism and the Visual Imagination in Victorian Britain (Yale University, 2007),
er því miður óútgefin.
Eeva Siltavuori, „The Secret Pictures of Hilma af Klint“, bls. 37.
Åke Fant, „The Case of the Artist Hilma af Klint“, bls. 156.
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þegar hann væri í því ástandi. Hann virtist í raun skynja að ákveðin form
væru svo yfirþyrmandi nauðsynleg að hann gaf sjálfum sér fyrirmæli – „En
hornin verða að vera þung!“ – háum rómi.74 Hann skýrði hina innri þörf
listilega í Über das Geistige in der Kunst (Um hið andlega í listinni, 1912).75
Listsagnfræðingar hafa yfirleitt nálgast karlkyns listamenn sem upplifa
annarlegt ástand og heyra raddir við listsköpun á annan hátt en kvenkyns
listamenn sem upplifa hið sama. Karlmanninum er ávallt eignuð gerandahæfni hvort sem hann er í annarlegu ástandi, á í dulrænu sambandi við
æðri verur eða er undir handleiðslu látinna ættingja (t.d. William Blake,
Rainer Maria Rilke og Victor Hugo).76
Ég vil undirstrika að listafólk sem upplifði annarlegt ástand og heyrði
raddir við listsköpun túlkaði slíkt ef til vill sjálft á annan hátt en samtímafólk þess af hinu kyninu gerði vegna kynjaðra menningarviðmiða á
viðkomandi tímabili. Listafólk af hvoru kyni sem er kann að hafa upplifað „innri spennu“ og angist við að mála algjörlega ný form, línur og liti.
Tilgáta mín er sú að þegar listamaður á borð við Kandinskij heyrði rödd
sem gaf honum fyrirmæli um hvernig skyldi mála horn, hafi hann túlkað
þessa rödd sem sína eigin, en listakona eins og af Klint – sem hafði, í menningarlegu umhverfi sínu og í Akademíunni, verið innrætt að hún væri ekki
fær um að skapa eitthvað úr engu – hafi aftur á móti túlkað slíka rödd sem
gaf fyrirmæli sem utanaðkomandi. Á svipaðan hátt kann listamaður sem
hefur tileinkað sér þá hugmynd að hún, sem kona, sé hreinlega ekki fær
um frumsköpun eða róttækni í sköpun einnig að hafa talið einu trúverðugu túlkunina vera þá að eigna snilldar-innblásturinn karlkyns veru eða
öflum – en þetta eru, enn sem komið er, aðeins getgátur af minni hálfu.
Þetta gæti átt við um leiðarandann „Léopold“ (í tilviki Hélène Smith) eða
opinberun (karlkyns) snilligáfu sem byggir á sterkri karllegri hlið persónuleika viðkomandi, sem stafar svo aftur af samkynhneigð viðkomandi (t.d. í
tilviki Gertrude Stein).77
74

75
76
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Kandinskij fjallar um verk sitt, Improvisation no. 30 (Canons) (1913), í bréfi frá 1913
eða 1914 til safnarans Arthur Eddy, en hinn síðarnefndi leyfði prentun þess í ritinu
Cubists and Post-Impressionism, Chicago: McClurg, 1919 [1914], bls. 125–126.
Wassily Kandinsky, On the Spiritual in Art, ritstj. og þýð. Hilla Rebay, New York:
Solomon Guggenheim Foundation, 1946 [1912], hér einkum bls. 55.
Sjá Sheila A. Spector, „Blake, William“, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism,
1. bindi, bls. 173–177 og Gísli Magnússon, Esotericism and Occultism in the Works of
the Austrian Poet Rainer Maria Rilke. A New Reading of His Texts, New York: Edwin
Mellen Press, 2014.
Chris Coffman, „Visual Economies of Queer Desire in Gertrude Stein’s The
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Í tilviki miðilslistamanna vaknar sú spurning hvort þeir hafi komist í
annarlegt ástand til þess að vinna úr þeirri angist sem fylgir því að vera
frumlegur, hugvitssamur og róttækur eða hvort það hafi aðeins verið í
leiðsluástandi sem hæfileikar þeirra gátu komið fram. Hið síðarnefnda
átti t.d. við um Aßmann.78 Ég tel líklegt að hið fyrrnefnda hafi átt við um
Hilmu af Klint. Allir þættir Musterismálverkanna, allt frá björtum lita
skalanum til sterkra lína og margbrotinna forma, til óhlutbundinna flata,
pensilbeitingar, strigastærðar, undirbúnings og grunnunar, viðfangsefnis
og táknheims, eru ólíkir hinum fastmótuðu, hefðbundnu verkum sem af
Klint hafði unnið áður. Þannig er e.t.v. ráðlegt, eins og Lars Bang Larsen
hefur lagt til, að líta á leiðarandana sem kveikjur að sjálfsköpun listamannsins, að sá möguleiki að þeir væru til hafi einn og sér auðveldað af Klint að
yfirstíga það sem henni hafði verið kennt í akademíunni.79
Ég held því fram að hinn róttæki nýi stíll sem af Klint hóf að vinna í
kunni að hafa átt þátt í að dýpka miðilsstarfsemi hennar á árunum 1905–
1908. Mörg fyrstu Musterismálverkin hafa fljótfærnislegt og hrátt, jafnvel viðvaningslegt yfirbragð. Sjá má mistök og óheppilega tæknibeitingu.
Enginn vafi leikur á færni eða haldgóðri menntun af Klint og þess vegna
virðist líklegt að sjálf þörfin fyrir að koma vitrunum sínum á strigann hafi
einfaldlega verið svo þrúgandi að hún hafi yfirgnæft alla viðleitni til fágunar
í stíl eða tækni. Í dagbók af Klint má lesa varnaðarorð frá leiðaröndunum,
sem segja henni að leggja eigið sjálf til hliðar og eyða ekki tíma í gagnslausar vangaveltur eða t.d. áhyggjur af óvönduðum litum80 – sem bendir í
sjálfu sér til þess að hún hafi einmitt haft áhyggjur af slíkum hlutum. Ég tel

78
79

80

Autobiography of Alice B. Toklas“, Arizona Quarterly. A Journal of American Literature,
Culture, and Theory 4/2014, bls. 49–83. Til að sprengja ekki ramma þessarar greinar
fjalla ég hér aðeins um áhrif kyngervis, en stéttarstaða og formleg menntun voru
augljóslega jafn mikilvæg, t.d. þurftu margir karlkyns listamenn sem voru utangarðs
og féllu í miðilsleiðslu að yfirstíga lága stéttarstöðu og/eða skort á menntun.
Corinna Treitel, A Science for the Soul, bls. 120–124.
Lars Bang Larsen, „Sympati for det usynlige. Hilma af Klint og det esoteriskes
æstetik“, Hilma af Klint, ritstj. Holm og Colstrup, bls. 69–74, hér bls. 71. Einnig
er varasamt, í þessu tilliti, að telja handleiðslu anda „auðvelda“ lausn þrátt fyrir að
hún geri mögulegt að sveigja hjá vandamálum tengdum höfundinum og brotum á
kynjahlutverkum, sem voru óásættanleg í augum samfélagsins. Í fyrstu var af Klint
afar vantrúuð á andana eins og lesa má í fyrstu dagbókum hennar, en þar ávíttu andarnir hana oft fyrir efagirni hennar. Gertrud Sandqvist, „The Great Affirmation“,
bls. 262.
Anna Maria Svensson, „The Greatness of Things“, bls. 17.
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jafnframt afar líklegt að hún hafi „aflært“ töluvert af fagkunnáttu á fyrstu
stigum Verksins og á mánuðunum þar á undan. Nútímalistamenn hafa
lengi leitast við að brjótast undan hefðum akademískrar málunar, að yfirstíga tæknilega þjálfun í þágu ósvikinnar skapandi tjáningar. Af Klint hafði
einnig hlotið hefðbundna þjálfun og hún málaði í hefðbundnum stíl og
með viðtekinni nálgun. Eins og áður hefur komið fram forðaðist hún til að
byrja með að stunda ósjálfráða teikningu á fundum De Fem og ein ástæðan
virðist vera sú að hún hafi óttast að tæknileg færni hennar gæti heft hinar
ósjálfráðu hreyfingar sem miðilsteikning útheimti. Á einkafundum De Fem
fann hún öruggt skjól þar sem hún gat æft sig í að víkja frá hefðbundnum
akademískum formum og síðar vann hún margar ósjálfraðar teikningar
og pastelverk, en í þeim má greinilega sjá tilraunakenndar aðferðir og leit
að nýjum línum og óhefðbundnum formum, sem áttu seinna eftir að bera
ávöxt í Musterismálverkunum.81

Ytri form og litir: það sem hjarta mitt girnist!
Miðilsástandið sem listakonan var í við vinnslu Verksins mætti þannig túlka
sem herbragð til að vinna úr þeirri spennu og þeim kröfum sem fylgdu því
að vinna í stíl sem var algjörlega nýr og ólíkur fyrri verkum hennar – og
sem krafðist þess að af Klint notaði óhlutbundið myndmál forma, lita og
stíls sem var gjörólíkt því sem henni hafði verið kennt, sem hún nýtti í listsköpun, hlaut viðurkenningu fyrir, vann sér inn tekjur með og að öllum
líkindum naut. Snemma við vinnslu Verksins harmaði af Klint að hafa
þurft að breyta um stíl:
Ég hef neyðst til að sneiða hjá því sem hjarta mitt girntist á mínum
yngri árum: að geta endurskapað ytri form og liti. Með öðrum
orðum hef ég í raun verið hrakin af vettvangi […].82
Að auki krafðist þessi nýi stíll þess að hún ögraði kynhlutverkum sem
voru ríkjandi bæði í samfélögum listamanna og innan menningarinnar
almennt, hlutverkum sem engin ástæða er til að telja að hún hafi ekki
tileinkað sér að fullu og hún trúði mögulega á, að hluta til eða í einu og
81

82

Sjá yfirlitsmynd af nokkrum ósjálfráðum pastelmyndum í Prinz, „A Modern Spirit“,
http://www.artbouillon.com/2014/06/a-modern-spirit-hilma-af-klint-and.html
(mynd 10).
Ritað árið 1906 eða 1907, hér vitnað eftir Eeva Siltavuori, „The Secret Pictures of
Hilma af Klint“, bls. 36.
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öllu. Ekki er ástæða til að túlka þá staðreynd að hún leitaði í hið óhlutbundna í listsköpun sinni, eða það að hún var um eins árs skeið ritari fyrir
Félag sænskra listakvenna sem varði rétt listakvenna á listmarkaðinum,83
umhugsunarlaust sem merki um andóf gegn hefðbundnum kynhlutverkum. Ekkert bendir til þess að hún hafi verið þvinguð til að vinna innan
hinna kvenlegu greina. Þvert á móti: í fyrsta lagi hélt hún í marga hlutbundna þætti við vinnslu hinna andlegu verka sinna og í öðru lagi sneri
hún sér aftur að hlutbundinni list af krafti árið 1917.
Við vinnslu andlegra verka sinna felldi af Klint sífellt hlutlæg form
inn í verkin: kuðungsskel eða snigil, sem táknaði spíralinn, og svaninn
og dúfuna sem táknuðu karllegar og kvenlegar holdtekjur hins andlega.
Önnur stef sem birtast reglulega eru bókstafir og orð, blóm, hundar, snákar,
karlkyns, kvenkyns og tvíkynja verur, englar – þ.á m. erkiengill og dreki í
heimsrofaham – og jafnvel klassískur vatnaguð.84 Í Musterismálverkunum
bregður einnig víða fyrir myndmáli úr Kristsfræðum [e. Christology]. Hún
fléttaði aftur á móti saman slíku, að því er virðist hefðbundnu myndmáli
og sérstæðum dulfræðihugtökum og úr urðu óhefðbundin verk. Til dæmis
sýnir Verk nr. 5, Flokkur VIII, US serían (1913) það sem virðist vera röð
röntgenmynda af krossfestri veru, þ.e. öll helstu líffæri eru sýnileg innan
líkamans [sjá mynd 4]. Meginviðfangsefni þessa verks eru tvenndir og þær
eru táknaðar með litunum gulur/blár og hvítur/svartur, sem standa fyrir
karllegt/kvenlegt, upp/niður og anda/efni. Margþátta krossinn er í raun
tesserakt, fjórvíður há-teningur sýndur í þremur víddum. Guðspekingar
höfðu, frá síðari hluta nítjándu aldar, tileinkað sér og miðlað hugmyndum
um hina dulrænu fjórðu vídd sem er bundin rúmi – spannar m.a. astral
sviðið eða önnur yfir-efnisleg svið – fremur en tíma: frumspekilega, andlega vídd innsæis og æðri sannleika. Áhrif þessa á listir voru töluverð eins
og ég hef fjallað um á öðrum vettvangi.85 Sýnileiki líffæranna í þessu verki
tengist einnig guðspekilegri hugsun. Innan annarrar kynslóðar guðspeki
(og í samfélaginu almennt) var litið á uppgötvun röntgengeislunar sem
sönnun þess að mannsaugað, eins og því væri vanalega beitt, væri aðeins
veikt skynfæri og þar með öðluðust kennisetningar guðspekinnar um að
83
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Anna Maria Bernitz, „Hilma af Klint and the New Art of Seeing“, bls. 590.
Í Nr. 8, Flokkur 3, WU serían: Rósin, einnig þekkt sem Stóru táknverkin 1907.
Tessel Bauduin, „Science, Occultism, and the Art of the Avant-Garde“, bls. 26–34.
Sjá einnig tímamótarannsókn Lindu D. Henderson á þessu viðfangsefni, The
Fourth Dimension and Non-Euclidian Geometry in Modern Art, Princeton: Princeton
University Press, 1983, hér einkum bls. 32.
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Mynd 4. – Hilma af Klint, nr. 5, 8. flokkur, US-serían, 1913, olía á striga, 155.5 x 114 cm.
Stiftelsen Hilma af Klint’s Verk (© Moderna Museet/Albin Dahlström).
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hægt væri að sjá á annan hátt (og færa sönnur á annars konar sjón), t.a.m.
með dulskyggni og astralsjón, aukinn hljómgrunn. Röntgenmyndataka
virtist staðfesta sum sérkenni astralsjónar, t.d. að gegnheil efnisfyrirbrigði
(t.d. líkamar) væru gegnsæ; innan dulfræðihreyfingar guðspekinnar sköruðust „astralsjón“, „röntgensjón“ og „sýnir í fjórðu víddinni“, sem virðast
renna saman í eitt í þessu málverki.86
Á árunum 1915–1916 vann af Klint fyllilega hlutbundna seríu sem
sýndi trúariðkendur í bæna- eða hugleiðslustellingum: flokk nunna og
kvenkyns presta, í „Kvenlegu seríunni“, og flokk munka og karlkyns presta,
í „Karllegu seríunni“ [sjá mynd 5]. Innan um öll hin óhlutbundnu verk
hennar eru þessi verk unnin á hefðbundinn hátt með léttri, hálf-impressjónískri aðferð og mildum litatónum, sem er hinn opinberi stíll hennar
frá því fyrr á ferlinum. Þrátt fyrir að hún snúi sér þar skyndilega aftur að
alveg hlutbundnum verkum er viðfangsefni seríunnar fyllilega í takt við
Musterismálverkin. Af Klint leit æ sterkar á sig sem prest eða hofgyðju og
þessi sería ber vott um afar persónulega andlega lífssýn hennar og e.t.v. um
glímu hennar við að skilgreina eigið hlutverk gagnvart því sem verið var
að sýna henni og biðja hana að mála. Upprunalegur stíll af Klint virðist
hafa verið henni afar mikilvægur og því gerir þessi hefðbundna úrvinnsla
seríuna einungis persónulegri. Hin nær algjörlega óhlutbundna Parsifalsería [sjá mynd 2] var unnin aðeins nokkrum mánuðum seinna, sem sýnir að
á þessum tímapunkti var listakonan farin að geta skipt nokkuð auðveldlega
milli þessara ólíku stíla – hugsanlega vegna þess að viðfangsefni, andleg
íhugun og persónuleg uppljómun voru nátengd, bæði hvert öðru og fyrri
verkum hennar. Frekari sönnun á þessu má finna á síðari hluta annars áratugarins. Þegar af Klint fannst hún geta snúið sér aftur að því „sem hjarta
[hennar] girntist“ árið 1917 – „ytri“ formum og litum – gerði hún það hiklaust. Í blómalýsingunum sem hún vann, en í þeim eru notuð bæði grasafræðileg smáatriði og form úr dulrænni táknfræði, fléttast hefðbundin og
andleg verk hennar saman á spennandi hátt. Sem dæmi má hér nefna Fjólur
með viðmiðum (1919) [sjá mynd 3].87 Ég tel þetta vera skýrt merki um að af
Klint hafi alls ekki verið á móti skapi að hafa í upphafi þurft að halda sig
við greinar þar sem áhersla var lögð á endursköpun og að hún hafi mögulega notið þess að vinna jurtalýsingar. Árið 1917 fléttaði hún þær saman
86
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Tessel Bauduin, „Science, Occultism, and the Art of the Avant-Garde“, bls. 36.
Sjá heila minnisbók fulla af slíkum teikningum af Klint, Blumen, Moosen, í: Daniel
Birnbaum og Ann-Sofi Noring (ritstj.), The Legacy of Hilma af Klint.
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Mynd 5. – Hilma af Klint, nr. 1, Karllega serían, 1915, olía á striga, 50 x 32 cm. Stiftelsen
Hilma af Klint’s Verk (© Moderna Museet/Albin Dahlström).
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við hina djúpu innsýn í innri smíð alheimsins og andlega þróun mannkyns,
sem hún öðlaðist meðan á Verkinu stóð og strax í kjölfar þess, og skapaði
fallegar og heillandi samþættingar náttúrulýsinga og óhlutbundinnar rúmfræði, ytri könnunar og andlegra hugmynda.

Að endurskapa er að sjá
Niðurstaða mín er sú að af Klint hafi ekki aðeins látið vera að ögra kynjuðum hugmyndum um listsköpun (kona getur aðeins endurskapað og líkt
eftir náttúrunni) heldur hafi hún tileinkað sér þær. Notkun hennar á ílátinu sem myndlíkingu bendir þegar til þessa. Fyrir kvenkyns listamann var
lykilatriði að kanna hið sýnilega: augað gerir höndinni fært að endurskapa.
Þetta átti við um vinnu af Klint að portrett- og landslagsmyndum, um
vinnu hennar að nákvæmum myndlýsingum á plöntum og blómum, en
einnig um vinnu hennar að andlegu verkunum.
Við vinnslu Musterismálverkanna voru henni, eins og fram hefur komið,
„sýndar“ myndirnar á einhvern hátt, þær birtust henni svo að segja fyrir
innri, andlegum hugskotssjónum:
Ég hafði yfir málin með sjálfri mér (158cm x 114cm). Fyrir ofan
trönurnar mínar sá ég tákn Júpíters sem var skýrt uppljómað og sem
var sýnilegt í nokkrar sekúndur. Ég hófst þegar handa svo myndirnar voru málaðar beint í gegn um mig án nokkurra undirbúningsteikninga og af miklu afli.88
Ég vil halda því fram að af Klint hafi getað túlkað eigin listsköpun, fyrir
sjálfri sér, sem nokkurs konar endursköpun frekar en virka sköpun. Hún
gefur til kynna að meðan á frumspekilegum rannsóknum hennar stóð (frá
og með 1917) hafi henni verið sýndir sýnilegir og ósýnilegir hlutir – „[…]
handleiðsla sem mun, í senn með sýnilegum og ósýnilegum bendingum,
gera mér ljóst hvað mér er ætlað að kanna“. Og ef til vill var það sem
ekki var sýnt beint (og þurfti því að skapa frá grunni) málað í gegnum
hana af öðrum og/eða henni gefnar leiðbeiningar. Af skrifum hennar má
ráða að listakonunni hafi fundist hún á einhvern hátt hafa barið augum
yfir-efnisleg svið, líkt og astralsviðið. Eins og hún kemst að orði um þetta
leyti teygðu „rannsóknir“ hennar sig „út úr heimi náttúrunnar og inn í
88
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astralheiminn.“89 Eftir að Verkinu var lokið skrifað Klint að hún ætlaði sér
að halda áfram að „sýna astralsviðið með litum og formum.“90
Það er hafið yfir vafa að af Klint hefur sótt hugmyndina um að sjá
astralsviðið eða form þess (og annarra sviða) til guðspeki, einkum guðspeki Annie Besant og Charles Leadbeater sem voru leiðtogar annarrar
kynslóðar Guðspekifélagsins. Bæði í sameiningu og hvort í sínu lagi gerðu
þau margar tilraunir með andlega sýn, dulskyggni og sjón þriðja augans
og „sáu“, eða sögðust hafa séð, astralsviðið og „hugsanaformin“ þar. Þau
gerðu dulfræðilegar athuganir á frumefnum og atómum í efnafræði, en
þær virtust aðeins útheimta „smávægilega mögnun venjulegrar sjónskynjunar“.91 Dulfræði, spíritismi og sálarrannsóknir áttu m.a. sameiginlega
þessa viðleitni til að gera hið ósýnilega sýnilegt. Í raun eru sýnileg sönnunargögn ein af grunnforsendum bæði spíritisma og sálarrannsókna, á
þeim byggist tilkall beggja til þess að teljast vísindi, auk þess sem þau
eru vopn gegn efasemdarmönnum. Af Klint var viðriðin bæði spíritisma
og guðspeki og hún hrærðist í báðum þessum ólíku en skyldu dulfræðilegu heimum, sem lágu víða saman. Spíritisminn bauð upp á miðilsfundi
þar sem kraftbirtingar áttu sér stað með miðilsskrift og -teiknun og eftir
fleiri leiðum. Með þeirri áherslu sem önnur kynslóð guðspekinga lagði á
dulskyggnirannsóknir á ljósvaka- og astralsviðum og -formum bauð guðspekin upp á blandaða áherslu á andlega uppbyggingu alheimsins og heilaga rúmfræði [e. sacred geometry]. Frásagnir af sýnileika ákveðinna fyrir
brigða, hvort heldur var í (vanabundnum) efnisheimi eða á ljósvaka- eða
astralsviðum, voru áberandi í báðum heimum. Svo ég leyfi mér að umorða
setningu Boccionis, er það sem á að sýna (andlegar hugmyndir) sannarlega
það sem hinn dulskyggni listamaður sér.
Ég vil að auki halda því fram að af Klint hafi hugsanlega tileinkað sér
kynjaða orðræðu um sköpun og endursköpun í eigin samtíma og snúið
sér að könnun og sjónrænum rannsóknum einmitt vegna þess að hún var
kona og þar með, út frá eigin sjálfsmynd, í eðli sínu ílát. Að lokum tel ég
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að hún hafi sótt til kyns síns næmni, gaumgæfni og færni í að líkja eftir:
í spíritismann sjálfsmynd sem miðill (undir handleiðslu) en í guðspeki þá
hugmynd að rannsaka mætti önnur svið og andleg form með dulskyggni
– þ.e. að þau væru á einhvern hátt sýnileg og hægt væri að sýna þau.
Leiðarandar hennar og miðilsstarfsemi komu henni að góðum notum
bæði til að yfirstíga hefðbundna þjálfun sína og hefja ferli myndrænnar og
stílfræðilegrar nýsköpunar og til að takast á við tvíeggjað sverð kyngervis
hennar, en þótt það gerði henni erfitt fyrir, og hefti hana jafnvel alveg
þegar kom að því að skapa og finna upp eitthvað nýtt, gerði það hana um
leið að kjörnum og næmum viðtakanda. Af Klint lagði upp með að gera
sýnilegan hinn ósýnilega yfir-efnislega heim, andlegar kennisetningar og
hugmyndir sem þegar voru til staðar. Andarnir beittu henni einfaldlega
fyrir sig í þeim tilgangi að sýna þær svo skapa mætti musterið er myndi
frelsa mannkynið.92
Eva Dagbjört Óladóttir þýddi

92

Ég vil þakka Johan af Klint og Ulf Wagner við Stiftelsen Hilma af Klint’s Verk, Ax:son
Johnson-sjóðnum og ekki síst Kurt Almqvist, Per Faxneld, Georg Imdahl, Caroline
Levander og Tine Colstrup, Benedikt Hjartarsyni fyrir þolinmæðina og nafnlausu
ritrýnunum tveimur, en ég á uppbyggilegri gagnrýni þeirra mikið að þakka.

224

