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„Þegar hrunið átti sér stað, að er virtist 
í beinni, fylgdist ég með því hvernig öllu 
var sópað undir teppið í Bretlandi og 
Bandaríkjunum. Ég rakst á grein um kvenleg 
gildi í fjárfestingabransanum og hún vakti 
forvitni mína. Alþjóðlegir fjölmiðlar kölluðu 
íslensku leiðina kvenvæðingu bankageirans.

Ég vissi ekkert um Ísland og þekkti 
enga Íslendinga. Mig langaði til að komast 
að því af hverju ég heyrði svona mikið 
talað um femínisma, jafnrétti og græna 
orku í tengslum við landið. Ég varð að vita 
hvað málið væri eiginlega. Voru íslenskar 
konur almennt með meira sjálfstraust eða 
var eitthvað í vatninu? Hvað í íslensku 
samfélagi gerði það að verkum að þið voruð 
svona framarlega í jafnréttismálum? Ég velti 
því fyrir mér hvernig fólkið hér væri og af 
hverju þeir hlutir sem þið sem þjóð höfðuð 
tileinkað ykkur væru ekki sjálfsagðir annars 
staðar í heiminum.“

Það sem upprunalega átti að vera 
myndasería varð að heilli bók, An Equal 
Difference, þar sem Gabrielle ræddi meðal 
annars jafnréttismál við íslenskar konur 
og karla og stærstu fyrirmyndirnar í 
þeim málum hér á landi. Allt frá Vigdísi 
Finnbogadóttur, Möggu Pálu og Margréti 
Frímannsdóttur yfir í yngri listamenn og 
allt þar á milli.

Í bókinni fjallar hún meðal annars um 
íslenska menntakerfið, hegningarmál, pólitík, 
tónlistarheiminn, sundlaugamenninguna og á 
náin samtöl við rjóma íslensku þjóðarinnar. 

Þegar Gabrielle er spurð hvað hún 

lærði helst á því að skrifa bókina, stendur 
ekki á svari. Hún er hætt að sjá Ísland í 
rósrauðu ljósi, enda kynnst bæði kostum 
þess og göllum síðan hún flutti hingað 
fyrir fjórum árum. „Ef ég hef lært eitthvað 
eftir að ég fór að búa hérna er það að hvar 
sem manneskjur eru, eru manneskjuleg 
vandamál. Þrátt fyrir að Ísland fái 
reglulega mjög jákvæða umfjöllun í erlendu 
pressunni er augljóst að hér eru líka mjög 
manneskjuleg vandamál, eins og hvar sem 
er annars staðar.

Tölfræðin sýnir að græðgi og spilling eru 
algeng vandamál hér en það er ekki nærri 
jafnoft talað um það eins og tölfræðina á 
bak við jafnréttismálin, sem ein og sér segja 
auðvitað bara hálfa söguna. Heimurinn 
fær ekki að heyra um ljósmæðradeiluna 
eða hvernig húsnæðið er selt undan 
íbúum miðbæjarins sem hafa búið þar í 
áratugi en voru of fátækir til þess að kaupa 
þegar túrisminn fór á flug. Borgin býr til 
hjólreiðastíga sem gagnast fólki í mesta lagi 
þrjá mánuði á ári á meðan spítalarnir loka á 
sumrin vegna fjársveltis. Fólk býr í gámum 
og tjöldum, af hverju fær heimurinn bara að 
heyra um 101 en ekki 111?

Því hvernig Íslandi er lýst í fjölmiðlum er 
hægt að líkja við þegar allir segja þér hversu 
sjarmerandi og yndislegur maki þinn er en 
hann lúber þig allar helgar,“ segir Gabrielle 
og leggur áherslu á hvert orð og heldur 
áfram: „Það er erfitt að vaxa og þroskast ef 
allir í kringum þig segja þér eingöngu hversu 
æðislegur þú ert. Við vöxum meira út frá 

sársauka en ánægju og það er heldur betur 
nóg sársauka að finna hér. En ég er vongóð.

Það hversu mikið samfélag þroskast 
og styður þarfir íbúanna, allra, veltur 
eingöngu á fólkinu sem býr innan þess og 
hversu þroskað, góðhjartað og fordómalaust 
það er. Ekki þarf mörg rotin epli til að 
skemma fyrir heildinni og þegar ég tala 
um rotin epli meina ég rotnar hugmyndir 
en ekki rotið fólk. Við erum ekki svo 
svarthvít. Hugmyndir þar sem vantar upp 
á heildarmyndina og bara er horft á hlutina 
út frá einu sjónarhorni gagnast yfirleitt 
eingöngu fáum útvöldum og í skemmri tíma 
en þær selja samfélagið í heild sinni ódýrt. 
Það er óheiðarlegt, svo ekki sé meira sagt. 
Sagt er að grasið sé alltaf grænna hinum 
megin en það er ekki rétt. Grasið er alltaf 
grænast þar sem það er vökvað.“

AFNEITAÐ AF FÖÐUR VEGNA 
KYNHNEIGÐAR
Gabrielle ólst upp í New Jersey í 
Bandaríkjunum. „Ég bjó víðsvegar um 
Bandaríkin og í Kanada, sem ég er viss um 
að hefur gagnast mér á ferðum mínum 
um heiminn á fullorðinsaldri. Ég held það 
hafi líka hjálpað mér heilmikið við að læra 
ný tungumál,“ segir Gabrielle en það er 
ekki annað hægt en dáðst að íslenskum 
orðaforða þessarar bandarísku konu sem 
hefur einungis búið á Íslandi í fjögur ár.

Gabrielle kom út úr skápnum á 
unglingsaldri þegar hún varð ástfangin af 
konu í fyrsta sinn. „Ég hafði ekki hugmynd 

AÐ GETA KALLAÐ ÍSLAND

Ísland vakti fyrst áhuga bandaríska ljósmyndarans Gabrielle Motola 
þegar hún las fréttir af landinu í tengslum við efnahagshrunið. 
Hún kom hingað til lands til að taka myndir af íslenskum konum 
og forvitnast um það hvers vegna þjóðin stendur svo framarlega 
í jafnréttismálum. Hún komst að því að útópían Ísland er ákveðin 
blekking en hún hefur lært að elska land og þjóð með kostum þess 
og göllum eftir fjögurra ára búsetu hér á landi.

Texti: Helga Kristjáns Myndir: Hallur Karlsson 
Förðun: Björg Alfreðsdóttir með YSL og Urban Decay

ELSKHUGA MINN
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ELSKHUGA MINN

“
„

„Ég er ekki lengur ástfanginn 
kjáni. Ég get með fullvissu 
sagt að ég elska Ísland. En í 
mínu tilfelli er England betri 
eiginkona en mér finnst ég 
mjög heppin að geta kallað 
Ísland elskhuga minn.“
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“
„

um að ég væri samkynhneigð í æsku, það 
kom mjög flatt upp á mig því ég var í raun 
og veru haldin mikilli hómófóbíu. Í fyrsta 
bekk í menntaskóla tældi mig eldri kona 
sem ég átti í kjölfarið í ástarsambandi við. 
Ég skilgreindi mig sem samkynhneigða í 
fimm ár, enda svaf ég ekki hjá karlmönnum 
á þeim tíma. En svo hitti ég karlmann og 
varð ástfangin af honum og þá fór allt á 
hvolf hjá mér aftur. En í stuttu máli vil 
ég ekki vera sett í neitt ákveðið box. Ég 
komst að þeirri niðurstöðu að fyrir mér 
er kynhneigð miklu frekar tengd gáfum 
og einstaklingnum sjálfum. Og hún snýst 
mun meira um það hvað er á milli eyrnanna 
frekar en á milli lappanna á viðkomandi.“

Það tók mjög á hana tilfinningalega að 
koma út úr skápnum á tíunda áratugnum.

„Ég vildi að ég gæti sagt að foreldrar 
mínir hafi verið einstaklega skilningsríkir 
og stutt mig en svo var því miður ekki. Ég 
beið þangað til ég varð ástfangin af konu til 
að segja pabba mínum frá þessu en hann 
afneitaði mér og við vorum ekki í neinu 
sambandi á tímabili. Móðir mín var hins 
vegar fyrri til að taka við sér, þótt hún ætti 
líka bágt með þetta til að byrja með.

Fordómar og hræðsla á sér oft dýpri rætur 
í okkur en kærleikurinn og þó að pabbi sé 
búinn að taka mig í sátt í dag, þá átti hann 
lengi erfitt með það. Ég er svo stolt af honum, 
og sjálfri mér fyrir að komast í gegnum þetta 
erfiða tímabil,“ segir Gabrielle einlæg.

HÁÐ ÞVÍ AÐ TAKA MYNDIR
„Pabbi minn átti 110 mm myndavélar 
þegar ég var krakki og ég elskaði að leika 
mér að þeim. En svo fékk ég myndavél 
frá mömmu á þrettán ára afmælisdaginn 
minn, Minolta x700-týpu. Ég hafði ekki 
hugmynd um hvað ég átti að gera við hana 
og það var ekki fyrr en ég var átján ára og 
fór til Frakklands með kærustunni minni 

sem eitthvað small hjá mér. Við fórum 
í vikuferð til Parísar og vörðum heilum 
mánuði saman í Suður-Frakklandi þar sem 
ég lærði almennilega á myndavélina. Þá var 
ég búin að skrá mig á ljósmyndanámskeið 
um haustið í Háskólanum í Miami þar 
sem ég fór í sálfræði- og kvikmyndanám. 
Um leið og ég sá minningar sumarsins 
birtast hægt og rólega fyrir augum mér í 
framköllunarferlinu, kolféll ég. Mér fannst 
æðislegt að geta farið í mörg hlutverk í einu. 
Verið leikstjóri, kvikmyndagerðamaður, 
ritstjóri, listrænn stjórnandi, leikkona og 
jafnvel fleira, allt í einu skoti.“

Gabrielle segist enn vera háð því að taka 
myndir og sýna fólki þær.

„Ég vissi ekki hvað ég vildi gera varðandi 

ljósmyndun, ég vissi bara að ég varð að taka 
myndir. Og ég er enn að finna út úr því og 
veit ekki almennilega hvert ljósmyndunin 
leiðir mig. En ég elska að geta tjáð mig 
í formi ljósmynda því þó fólk tali sama 
tungumálið geta orðin misskilist og þýtt 
eitthvað tvennt ólíkt hjá tveimur aðilum. 
Myndir geta verið svo tilfinningaþrungnar 
og það er svo margt sem ég hef lært á Íslandi 
sem ég get ekki sagt með berum orðum en 
myndirnar mínar geta tjáð það.“

UPP METORÐASTIGANN Í NEW YORK
Í New York barðist Gabrielle í bökkum sem 
listamaður. „Ég hafði unnið við klippingar 
áður en ég kláraði háskólann en mig 
langaði til að láta drauminn um að gerast 
ljósmyndari rætast. Að vera í stöðugu 
fjárhagslegu ströggli fór illa með hausinn á 
mér þannig að þegar mér bauðst föst vinna 
í sjónvarpi ákvað ég að slá til. Ég vann mig 
hægt og rólega upp metorðastigann og var 
að lokum farin að vinna að prufuþáttum 
fyrir sjónvarpsstöð. Hugmyndirnar mínar 
voru heldur framúrstefnulegar og því 
miður áttu þær ekki upp á pallborðið hjá 
markaðsdeildinni. Þeim var ítrekað hafnað 
og rúmlega tvítug að aldri hafði ég ekki 
sjálfstraust til að segja yfirmönnum mínum 
að markaðsdeildinni var ætlað að koma 
hlutum á markað en ekki að taka listrænar 
ákvarðanir varðandi efnið.

Mér fannst ég algerlega stöðnuð og þráði 
að nýta tíma minn í eitthvað uppbyggilegra. 
Þegar mér bauðst að klippa heimildamynd 
í Bretlandi rétt fyrir aldamótin, sagði ég 
upp störfum, seldi aleigu mína og fór til 
Bretlands. Ég vissi alltaf að mig langaði að 
búa annars staðar en í Bandaríkjunum en 
ég ætlaði mér aldrei að flytja þangað. Eftir 
vinnuna við myndina ætlaði ég alltaf aftur 
til Parísar þar sem ég hafði lært ljósmyndun, 
en það varð aldrei neitt úr því. England 

opnaði arma sína fyrir mér og sagði: Þú 
þarna, komdu hingað!, svolítið eins og 
Ísland gerði. Ég endaði á því að ílengjast þar 
í fimmtán ár eða þangað til Ísland kallaði 
mig í sinn faðm.“

HEIMÞRÁ Í LONDON
Fyrstu árin í Englandi reyndu mjög á 
Gabrielle.„Ég þurfti að díla við sömu 
hluti og innflytjendur almennt. Ég komst 
að því að ég talaði ekki sama tungumál 
og Englendingar, eins furðulega og það 
hljómar. Ameríkaninn í mér átti líka 
í miklum erfiðleikum með að skilja 
kaldhæðnina í þeim og ég fékk mikla 
heimþrá. Ameríska og enska eru í raun mjög 
ólík tungumál. Ég lærði hvernig ég átti að 

segja hvað ég meinti án þess að segja það. 
Ameríkanar koma sér miklu frekar beint að 
efninu og ég dýrka það við landa mína. En 
ég elska líka hversu diplómatískir og klárir 
Bretarnir eru varðandi hvað þeir segja og 
hvernig. Engin furða að þeir hafi numið 
land svo víða um heiminn. Bretarnir eru 
líka ótrúlegir sálfræðingar en eins og margir 
sálfræðingar þurfa þeir sjálfir hvað mest á 
meðferð að halda,“ segir Gabrielle kímin.

„Þetta er auðvitað gróf alhæfing hjá mér 
en ætli það sé ekki venjan þegar við ræðum 
mismunandi menningarheima. England 
gaf mér ást á eigin tungumáli og orðaforða 
sem ég bjó ekki yfir áður en ég kom þangað. 
Það kenndi mér líka að hlæja að sjálfri mér, 
eitthvað sem ég þurfti mikið á að halda að 
læra á þeim tíma og þarf enn að æfa mig í.“

Á Englandi starfaði hún í eftirvinnslu fyrir 
Apple og BBC og Warner Brothers. Hún vann 
einnig sem klippari, litaleiðréttari, kennari og 
ljósmyndari í verktöku.

VEIKINDI VEGNA MYGLUSVEPPS 
Á VINNUSTAÐ
Á meðan Gabrielle vann að bókinni An Equal 
Difference tók hún að sér ýmis verkefni, hún 
kenndi meðal annars við Kvikmyndaskólann 
og tók að sér einstaka ljósmyndaverkefni. 
En það var í starfi sínu sem litaleiðréttari 
(e.coulorist) í verktöku sem Gabrielle 
var sagt upp án nokkurs fyrirvara í 
júní. Fljótlega eftir að hún hóf störf hjá 
kvikmyndaframleiðanda fór hún að kenna 
sér meins, líklega vegna heilsuspillandi 
loftgæða á vinnustaðnum. „Það er erfitt að 
komast inn í ljósmyndabransann hvar sem 
er en það er sérstaklega erfitt að komast 
fljótt að hér á landi, þannig að ég fór að gera 
það sem ég kunni vel, að litaleiðrétta.

Svo heppilega vildi til að íslenskri 
kvikmyndaframleiðslu vantaði starfskrafta 
mína og ég þarfnaðist þeirra. En að vera 
verktaki á Íslandi var aldrei planið, það er 
svo slæm hugmynd margra hluta vegna. 
Ég bað um skriflegan samning þegar ég 
byrjaði en aldrei var orðið við ósk minni og 
ég ýtti ekki á eftir því, því eins og margir 
útlendingar var ég hrædd og fannst ég bara 
heppin að fá vinnu í bransanum í svona litlu 
landi. Það voru mistök af minni hálfu en það 
hefði ekki breytt neinu,“ útskýrir Gabrielle. 
Þegar íslenskur fjölmiðill hafði samband 
við hana til að fjalla um málið og annarra í 
svipuðum sporum ákvað hún að samþykkja 
að segja frá opinberlega.

„Ég gerði það því ég vissi að ég er langt í 
frá eini útlendingurinn sem fær ósanngjarna 
meðferð og í þessu tilfelli ólöglega, hér á landi. 
Blaðamaður Stundarinnar hafði verið að vinna 
að greinum um slík mál í sex mánuði. En 
vandamálið hér, sem og annars staðar, er að 
þegar ein manneskja kemur illa fram við aðra 
þá þurfa allir að gjalda þess. Ég og þú gjöldum 
þess sem og samfélagið í heild,“ segir Gabrielle 
og leggur áherslu á orð sín.

Eftir nokkurra mánaða vinnu fyrir 
fyrirtækið fór Gabrielle að finna fyrir 
einkennum sem líktust flensu. Hún gerði 

„Því hvernig Íslandi er lýst í fjölmiðlum er hægt að líkja við 
þegar allir segja þér hversu sjarmerandi og yndislegur maki 
þinn er en hann lúber þig allar helgar ...“



  V I KA N  29

“
„

„Fordómar og hræðsla á sér 
oft dýpri rætur í okkur en 

kærleikurinn og þó að pabbi sé 
búinn að taka mig í sátt í dag, þá 
átti hann lengi erfitt með það. Ég 

er svo stolt af honum og sjálfri 
mér fyrir að komast í gegnum 

þetta erfiða tímabil.“
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sér svo grein fyrir því að einkennin voru 
ekki ímynduð þegar aðrir starfsmenn voru 
færðir til á vinnustaðnum vegna kvartana 
yfir loftgæðum. Þá komst hún að því að 
einhvern tíma hefði lekið í húsinu og 
myndast mygla. Gabrielle segist hafa fundið 
fyrir meltingatruflunum, augu og nef verið 
rauð og ert, hún fann fyrir depurð og átti 
erfitt með að einbeita sér. Hún finnur enn 
fyrir einkennunum. 

Gabrielle segist hafa kvartað undan 
slæmum loftskilyrðum og afhenti 
yfirmönnum sínum læknisvottorð 
sem gaf til kynna að veikindi hennar 
tengdust líklegast heilsuspillandi húsnæði 
vinnustaðarins. Í maí samdi hún við 
yfirmann sinn um að fá að vinna að heiman 
og um þriggja mánaða starfslokasamning. 

„Þegar ég svo mætti til að skila inn 
reikningi mánaðarins var mér sagt upp án 
þess að njóta nokkurra réttinda eða launa,“ 
segir hún en mál Gabrielle gegn fyrrum 
vinnuveitanda hennar fer fyrir dóm þann 
11. september næstkomandi. 

FRÁ ENGLAND TIL ÍSLANDS 
 MÓTORHJÓLI
Gabrielle leit á uppsögnina sem tákn um að 
hún ætti að hætta við plan B eins og hún 
kallar það og eftir á að hyggja lítur hún 
á uppsögnina sem blessun í dulargervi. 
Nú getur hún einbeitt sér að köllun sinni 
og því sem veitir henni gleði. Hún tók þá 
ákvörðun um að hjóla frá Englandi yfir til 
Íslands á mótorhjóli.

Þegar Gabrielle flutti til Íslands 
frá London árið 2015 seldi hún bæði 
mótorhjólin sín. Hún hafði hjólað frá 
unglingsaldri og var farin að sakna þess. 
Síðasta sumar frétti hún að vinur hennar 
í Englandi væri að selja mótorhjólið sitt 
en þá ákvað hún að fljúga til London og 
kaupa hjólið og keyra á því til Íslands. Hún 
skipulagði 3500 km ferðalag frá Stonehenge 
í Suður-Englandi til Heimskautsgerðisins 
við Raufarhöfn. Gabrielle hjólaði í gegnum 
Frakkland, Belgíu, Þýskaland, Danmörku og 
Færeyjar og að lokum yfir til Íslands. Hún 
segir ferðina ekki síður hafa verið góða fyrir 
andlega en líkamlega heilsu. 

„Eftir að ég var rekin ákvað ég að einbeita 
mér að því að vinna við að skrifa og taka 
ljósmyndir í fullu starfi. Það að vera með 
plan B getur haldið aftur af manni,“ segir 
Gabrielle en sýning á myndum hennar úr 
ferðinni verður haldin í nýju Olympus-galleríi 
í Notting Hill í desember og önnur spennandi 
verkefni með myndavélaframleiðandanum 
eru í pípunum en hún segir ekki tímabært 

að ræða þau opinberlega að svo stöddu. En 
augljóst er af tali okkar að Gabrielle er mikils 
metin í sínu fagi.

Þessa dagana undirbýr hún brottför sína 
frá Íslandi, landinu sem hún hefur lært að 
elska, með kostum þess og göllum. Hún 
stendur í ströngu við að prútta við þrjóska 
en kaupglaða Íslendinga sem vilja kaupa 
búslóðina hennar, allt frá IKEA-húsgögnum 
yfir í myndavélar. Hún mun fljótlega flytja 
aftur til Englands með það sama í farteskinu 
og þegar hún kom hingað til lands fyrir 
nokkrum árum síðan.

„Fólk heldur oft að þeir sem flytji í burtu 
séu að flýja en hér kynntist ég sjálfri mér 
betur. Ég fann það svo sterkt að landið 
og þjóðin var á einhverri bylgjulengd sem 

ég tengdi við,“ segir Gabrielle sem fluttist 
hingað yfir hafið með lítið annað en 
forvitnina og myndavél að vopni.

„Samband mitt við Ísland hefur breyst. 
Núna þarfnast ég annars en ég gerði þegar 
ég kom hingað fyrst. Hluta sem landið getur 
ekki veitt mér á þessum tímapunkti í mínu 
lífi. En ég veit að ég er með Ísland í blóðinu. 
Ég sakna þess þegar ég er ekki hér á landi, 
jafnvel þótt ég verði hamingjusöm hvar svo 
sem ég enda. Ég þekki orðið kosti og galla 
þess vel og báðar hliðar fólksins sem hér 
býr. Ég er ekki lengur ástfanginn kjáni. Ég 
get með fullvissu sagt að ég elska Ísland. En 
í mínu tilfelli er England betri eiginkona en 
mér finnst ég mjög heppin að geta kallað 
Ísland elskhuga minn.“

“
„

„Tölfræðin sýnir að græðgi og spilling eru algeng 
vandamál hér en það er ekki nærri jafnoft talað um það 
eins og tölfræðina á bak við jafnréttismálin, sem ein og 
sér segja auðvitað bara hálfa söguna ...“
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