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Kristínu sitja hjá einum skúlptúra sinna
árið 1972.

SALVADOR DALI

MARGARET THATCHER

Viðurkennd en utangarðs
Um liðna helgi opnaði Listasafn Reykjavíkur sýningu á verkum Kristínar
Halldórsdóttur Eyfells, sem lést í Bandaríkjunum árið 2002, þá 84 ára að
aldri. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir fékk að vita meira um heimsborgarann og
listakonuna Kristínu hjá Hannesi Lárussyni myndlistarmanni.

Þ

að var fagran septemberdag árið 1917 að Kristín
Halldórsdóttir fæddist í
Reykjarfirði á Ströndum, dóttir
Halldórs Kristinssonar héraðslæknis á Siglufirði og konu hans
Maríu Jennýjar Jónasdóttur.
Eftir skólaskylduna ákvað Kristín að mennta sig enn frekar og
útskrifaðist frá Verzlunarskóla
Íslands árið 1935. Nokkru seinna
stofnaði hún kjólaverslunina Fix
í Reykjavík þar sem hún saumaði
glæsikjóla á dömur borgarastéttarinnar, og sem hún rak á fjórða
áratug.
„Kristín var afar sterk persóna sem vissi vel hvað hún vildi
og hagaði lífi sínu í samræmi við
listræn markmið,“ segir myndlistarmaðurinn Hannes Lárusson um Kristínu. Hannes hefur
veg og vanda af uppsetningu sýningarinnar og var Kristínu góðu
kunnur í lifanda lífi þar sem eiginkona hans er bróðurdóttir listakonunnar.
„Það var svo í lok fimmta áratugarins að Kristín hélt utan til
náms í fatahönnun við Rudolph
Schaefer School of Design í San
Francisco. Þar kynntist hún
Íslendingnum Jóhanni K. Eyfells,
myndhöggvara, arkitekt og prófessor, sem þá stundaði nám við
Kaliforníu-háskóla í Berkeley.
Þau Jóhann felldu hugi saman,
giftu sig árið 1949 og fluttust til
New York þar sem Jóhann starfaði sem arkitekt og hönnuður í
nokkur ár. Á meðan hélt Kristín
áfram háskólanámi við Hofstra
University á Long Island og lagði
þar stund á jarðfræði, sálfræði og
myndlist. Síðar lauk hún BS-prófi
í sálfræði og BFA-prófi í myndlist
frá Flórída-háskóla í Gainsville
árið 1964,“ segir Hannes. Þegar
leið á sjöunda áratuginn sneri
Kristín sér óskipt að listsköpun.
„Þegar hún hóf listamannsferilinn byrjaði hún á óhlutbundnum skúlptúrum með líkamlegum
tilvitnunum og abstrakt málverkum, sem síðar þróaðist út í
mikinn áhuga á andlitum. Með
tímanum leiddist það út í ástríðu,
og jafnvel þráhyggju sem ekki
mun auðvelt að skýra, né hefur
tilgangur mynda hennar verið
ljós vegna þess hve óhandhægar
þær eru, sem einkennir einmitt
góða list á hverjum tíma. List
Kristínar er ekki auðveld í notkun og reyndar afskaplega erfitt
að nota hana í öðrum tilgangi en

á eigin forsendum,“ segir Hannes um hið stóra safn málverka
sem Kristín sýndi á yfir hundrað
einka- og samsýningum í Bandaríkjunum, Íslandi og víðar.

Áleitin og móðgandi
Árið 1998 sýndi Kristín málverk
sín af áberandi einstaklingum úr
samtímasögunni í Orlando undir
nafninu Famous Faces. Þeirra á
meðal var ásjóna Ronalds Reagan,
Yassers Arafat, Jacks Nicholson
og Salvadors Dali.
„Menn hafa ekki alltaf verið
á eitt sáttir um hvort myndlist Kristínar hafi verið góð
eða slæm. Hún málaði Reagan Bandaríkjaforseta á þeim
tíma sem það þótti undarlegt og
klisjukennt og blasti ekki alveg
við, því í þá daga voru menn í því
að gagnrýna Reagan, eins og þeir
gagnrýna George W. Bush í dag.
En þegar myndirnar eldast fá
þær allt annað yfirbragð, verða
harmrænar og lenda í undarlegri
stöðu sem hefur lítið við samtíma
þeirra að gera,“ segir Hannes
um myndir Kristínar sem flestallar voru af kunnum, sterkum
karakterum sem nú hafa horfið
yfir móðuna miklu.
„Málverk Kristínar þóttu áleitin og móðgandi. Hennar eigin
kynslóð kunni ekki að meta verk
hennar, en í dag er komin til manns
kynslóð sem hefur þol gagnvart
áreiti heimsins og hefur því náð
sáttum við myndefni hennar,“
segir Hannes um Kristínu sem
var oftast viðurkennd með fyrirvara af öðrum listamönnum.
„Stundum er heppilegt að
vera utangarðs. Og stundum er
heppilegt að vera viðurkenndur. Stundum var Kristínu kippt
með af annarlegum forsendum,
eða þegar þurfti að sýna eitthvað
krassandi, en oftar var hún höfð
út undan því myndir hennar þóttu
ekki nógu fágaðar til að sýna með
öðrum. Fyrirvarinn varð því að
örlögum hennar alla ævi.“
Fegurðin kemur með aldrinum
Þegar andlitsmyndir Kristínar
fóru að verða mönnum kunnar
leituðu margir til hennar í góðri
von um að hún vildi mála af þeim
andlitsportrett, en Hannes segir
Kristínu sjaldnast hafa orðið við
þeirri beiðni.
„Það valdi enginn fyrir Kristínu, hún valdi sitt myndefni á
eigin forsendum og vildi yfirleitt

ekki selja myndir sínar en gaf
þær margar,“ segir Hannes. Rétt
er að geta þess að sum málverka
Kristínar á sýningunni Fræg
andlit/Óþekktar konur eru til
sölu í Hafnarhúsinu.
„Sumir hafa reynt að staðsetja
myndir Kristínar í flokki popplistar, þar sem þær minna eilítið
á myndir Andys Warhol af frægum einstaklingum, en sú tenging
er þó ekki nema í yfirbragðinu,“
segir Hannes um litríkar andlitsmyndir Kristínar.
„Warhol gerði einstaklinginn
að fjöldaframleiddri neysluvöru
á sínum myndum en Kristín fór
í þveröfuga átt og tók aldrei þátt
í fjöldaframleiðslu. Hennar afrek
var að nálgast persónleikann
með því að ná jafnvægi við opinbera ímynd hins fræga. Almennt
er leitun að andlitsmyndum
listamanna sem hvorki upphefja
né gagnrýna viðfangsefnið, en
Kristín gerði hvorugt í sinni listsköpun,“ segir Hannes um Kristínu sem náði umtalsverðri frægð
í listasamfélagi Flórída.
„Það er enginn munur á
íslensku og bandarísku samfélagi.
Það sem kallast góður smekkur hér heima þykir líka góður
smekkur þar. Í Flórída höfðu
menn fyrirvara á myndlist Kristínar, rétt eins og hér á Íslandi, og
stundum fannst mönnum að þeir
gætu gert jafn vel og hún. Það er
algeng tilfinning þegar kemur að
myndlist, ekki síst myndlist sem
erfitt er að gera en virðist á allra
færi, og í raun á mjög fárra færi
að ná svo sterkum persónueinkennum fram í málverki,“ segir
Hannes og er ekki í vafa um eftirlætisviðfangsefni Kristínar.
„Hún hafði dálæti á nokkrum
persónum, þar á meðal Ronald
Reagan, Winston Churchill, Sean
Connery, Katherine Hepburn og
Alberto Giacometti. Hún notaði
alltaf opinberar myndir sem hún
gjörbreytti og skar upp á nýtt til
að setja saman hluti úr ólíkum
myndum, en úr varð heildarmynd
þar sem enginn vafi lék á hvaða
persónu um var að ræða. Kristín
málaði yfirleitt eldra fólk og vildi
helst ekki mála ungt fólk þar sem
persónuleiki þess var ekki kominn í ljós, en að hennar mati tók
tíma fyrir persónuleika fólks að
springa út og blómstra, því með
aldrinum verða menn rúnum ristir, karaktereinkenni koma í ljós
og persónuleikinn dýpkar.“ ■

