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Ást á ástandi, ást-andi - anda inn, anda út og leyfa sér að vera í ástandinu. Skapa.  

 

Ég sit í vinnustofu minni og horfi í kringum mig. Á borðinu eru staflar af gömlu bókum og 

tímaritum.  Bókverk standa upprétt á borðinu og textabútar flæða um allt. Á veggjum eru 

ljósmyndir, ljósrit og prent. Ég virðist vaða úr einu í annað. Daðra við hin ýmsu form myndlistar 

og við fyrstu sýn er erfitt að átta sig á samhengi hlutanna og vinnan virðist óreiðukennd. Lengi 

vel hékk uppi í rýminu mínu setning úr ljóðabók Guðbergs Bergssonar: „Aðeins listin á sér til 

rökrétta rökleysu og ef þessi tegund raka finnst í einhverjum hlut þá er hann að einhverju leyti 

listrænn.”1 Fyrir mér voru þessi orð hvatning, þau gáfu mér frelsi til þess að skapa án þess að 

hugsa um of hvað það væri sem ég væri að gera. Ég kann að meta frelsið. Ég vil ekki festa mig 

við ákveðið vinnuferli eða ákveðin einn stíl. André Breton sagði í yfirlýsingunum: „Orðið frelsi 

er það eina sem enn fyllir mig ástríðu.”2 Ástríða er ástand sem ég þarf til að skapa. Ástand til að 

vera í. 

Í þessari ritgerð ætla ég að gera tilraun til að sýna fram á samhengi verka minna, finna í þeim 

munstur og endurtekin stef og reyna að sjá hvort rökleysan mín sé rökrétt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Guðbergur Bergsson: Flateyjar-Freyr ljóðfórnir. Mál og Menning. Reykjavík, 1978, bls 28. 
2 Vilhjálmur Árnason: Yfirlýsingar, evrópska framúrstefnan. Lærdómsrit bókmenntafélagsins, 
Hið Íslneska bókmenntafélag. Reykjavík, 2001, bls. 319. 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1.  BIRTINGARMYNDIR KYNVERA Í MYNDLIST  

A. Óhefluð þrá - um kynþrá í myndlist og súrrealískt karlviðhorf 

Birtingarmynd kvenna í myndlist hefur frá fornu fari verið á hinn ýmsa máta. Ekki þarf að fara 

mörg ár aftur í tímann til þess að fá nýja sýn á konuna í listasögunni. Á seinni hluta síðustu aldar 

breyttist það með tilkomu feminískrar listar.3 Áður höfðu konur vissulega stundað myndlist en 

ekki fengið verðskulda athygli fyrr en feminísk myndlist brýst fram á sjónarsviðið og hópar eins 

og The Guerilla Girls4 fóru með hálf partinn hryðjuverkakenndum hætti að benda á óréttlætið í 

garð kvennamyndlistar með auglýsingum sem þær birtu á níunda áratug síðustu aldar. Hópurinn 

benti einnig á að ef kona notaði kynhvöt eða kynlíf á einhvern hátt í sína myndlist væri hún 

yfirleitt túlkuð sem kynsjúk en ef karlmaður gerði slíkt hið sama væri litið á það sem stórkostlega 

gjöf til heimsins sem hefði djúpa heimspekilega og fagurfræðilega merkingu.5  Konan í 

myndlistasögunni hafði í gegnum aldirnar verið sýnd út frá karllægu sjónarhorni. Konan var 

módel eða skáldagyðja sem veitti innblástur eða einfaldlega vakti losta.  

     Súrrealistar á þriðja áratugi 20. aldar héldu því fram að maðurinn væri skepna sem knúin væri 

áfram af þránni.6 Þráin var talin hin sanna rödd innra sjálfsins og leið til sjálfsskoðunnar.7 Þó svo 

að konur hafi tilheyrt hreyfingu súrrealismans voru flestir meðlimir karlmenn sem að fyrst og 

fremst vildu nota konuna sem myndgervingu á þessari þrá, frekar en að  konan og þráin væru 

tveir óaðskiljanlegir hlutir.8 Feministar vildu hins vegar meina að karlmenn í listum væru að 

hlutgera konur eða haldnir nokkurs konar kvenfyrirlitningu. Guerrilla Girls bentu réttilega á 

óréttlæti í garð kvenlistamanna í einni af auglýsingu sinni How women get maximum exposure 

(1989) (mynd 1) þar sem segir að færri en 5% virkra myndlistarmanna væru konur, en 85% 

                                                        
3 Í kringum 1960 kemur svo kölluð önnur bylgja feminista í Bandaríkjunum. Þær tóku á hinum 
ýmsu málum s.s. endurskoðun listasögunnar út frá sjónarhorni kvenna, upphafningu handverksins 
og stofnuðu listahópa, stofnanir og gallerí. Meðal þekktustu listakvennana eru m.a. Judy Chicago, 
Hannah Wilke, Valie Export og Carolee Schneeman svo dæmi séu tekin. 
4 Hópur bandarískra myndlistarkvenna, stofnaður 1985 í New York. Þær komu ekki fram undir 
nafni heldur höfðu á höfðinu górillu grímur til þess að hylja sig. 
5 Cynthia Freeland:  Art history, a very short introduction. Oxford Univeristy Press. Oxford, 
2003, bls 86.  
6 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. Tate Trustees. London, 2002, bls. 7. 
7 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. bls. 7. 
8 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. bls. 203. 
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módela væru konur. Julia Kristeva skrifar í ritgerð sinni The powers of horror: „Í stuttu máli, ég 

spyr ykkur, hver myndi samþykkja það að kalla sjálfan sig fyrirlitlegan, viðfangsefni 

fyrirlitningar?”9 Varla er til sú kona sem sættir sig við það að vera eingöngu hlutur, vera 

viðfangsefni fyrir augu karlmanna eins og til dæmis í mörgum ljósmyndum súrrealista.10 Nefna 

má ljósmyndir Hans Bellmers sem er nú betur þekktur fyrir ljósmyndir sínar af dúkkum sem 

vissulega eru hlutir en einnig tók hann myndir af konum, eins og verkið The Oral Cross (1935) 

(mynd 2) sem sýnir nakinn afturenda konu með fingurna á kafi inn í sig. 

     Við þurfum í raun ekki að leita langt aftur í listasöguna til þess að finna dæmi þess að 

kvenkyns listamaður sé álitin kynsjúkur eða allt að því drusla eins og Guerrilla Girls bentu á að 

karlgagnrýnendur ættu til að gera í skrifum sínum um verk kvenna. Verk bresku listakonunnar 

Tracy Emin Everyone I have ever slept with 1963-1995 (1995) (mynd 3) hefur verið misskilið af 

mörgum. Verkið er tjald sem að innan hefur verið bútasaumað með nöfnum svefnfélaga 

listakonunnar frá árinu 1963 til 1995. En þótt hún hafi sofið hjá einhverjum þýðir það ekki 

endilega hún hafi átt kynmök við þann einstakling. Inni í tjaldinu má vissulega finna nöfn 

elskhuga en einnig vina og fjölskyldu, þar á meðal tvíburabróður hennar.11 Verk Emin er 

auðveldlega hægt að tengja við eldri feminísk verk, til dæmis verk Judi Chicago, the dinner party 

(1979) (mynd 4). Notkun hennar á heimilislegum og kvenlegum efnum eins og bútasaum, 

hannyrðum og notkun persónulegs lífs síns er eitthvað sem eldri feministar unnu mikið með. 

      Súrrealistar lásu kenningar Freuds og hafa að öllum líkindum unnið eitthvað með kenningar 

hans í myndlist sinni. Freud talar um geldingarkvíða. Kvíða sem ásækir manninn þegar hann sér 

konuna án reðurs, konan sé því geld og hann ímyndar sér að gelding hennar gæti yfirfærst á sig.12 

Því má draga þá ályktun að súrrealistarnir hafi viljað reyna gefa konunni einhvers konar reður 

með því að finna í líkama hennar reðurtákn. Sumir súrrealistar gerðu úr  nöktum líkama konunnar 

reðurlíki eða reðurtákn í ljósmyndum sínum, eins og Lee Miller (sem þó er sjálf kona) (mynd 5) 

                                                        
9 In short, I ask you, who would agree to call himself abject, subject of or subject to abjection? 
Charles Harrison og Paul Wood: Art in theory 1900-2000 an anthology of changing ideas. 
Blackwell Publishing, Bandaríkin, 2007, bls. 1139. 
10 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. bls. 203. 
11 Mandy Merck og Chris Townsend: The art of Tracy Emin. Thames and Hudson, London, 
2002, bls. 33. 
12 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. bls. 203. 
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og Brassai (mynd 6). Bæði skera þau myndina til þannig að eftir stendur bakhluti konu og 

afturendi sem minnir óneitanlega á reðurformið. Hans Bellmer kemur inn á þetta í ritgerð sinni 

"The anatomy of love" og talar um að líklega hafi menn lítið leitt hugann að því hvernig þeir 

varpi fram mynd af konu sem þeir þrá. Hann talar um ímyndað mynddæmi13 þar sem hann telur 

konuna vera gerða að reður, það gæti verið fingur hennar, handleggur eða fótleggur. Þar segir 

hann einnig að kynfæri kvenna gætu að sama skapi átt sína heildarmynd en til þess þurfi vagínan 

fyrst að samlagast reðurinum, fullnægingu karlmanns. Veltir hann því fyrir sér hvort það sé 

yfirhöfuð hægt að samlagast karlmanninum á þann hátt. Hann segir að í raun styðji það þá 

hugmynd að viðfangsefnið sé sannast þegar að þráin heimti að það sé ekki lesið bókstaflega út úr 

myndinni. Nefnir hann dæmi um að kvenmanns fótur er sé ekki raunverulegur fyrr en þráin fari 

fram á að fóturinn sé lesinn sem eitthvað annað og meira en eingöngu fótur.14 Þá getum við litið á 

ljósmynd Brassai Nude (1931-2). Myndin er af afturhluta konu, frá baki og niður á afturenda en 

inni á myndinni sjást hvorki hendur né fætur. Auðvelt er að sjá tengingu myndefnisins við 

reðurtáknið ef maður kýs að lesa eitthvað annað og meira út úr ljósmyndinni. 

 

B. Spegill, spegill seg þú mér - um kynverur í sjálfmyndum kvenna.  

Sagt hefur verið að kvenlistamenn hafi löngum átt erfitt með að ná jafnvægi milli þess að konan 

sé viðfangsefni listamannsins og þess að vera skapandi listamaður sjálf.15  Claire Macdonald 

heldur því fram að nærvera myndlistakonunnar í verkum hennar sé leið til þess að krefjast þess að 

vera metin af verðleikum sínum sem kona og myndlistarmaður með því horfast í augu við náið 

samband þessa tveggja heima.16 Mörgum kvenlistamönnum þótti því gjörningaformið henta vel 

til þess að ögra þessu nána sambandi og vinna með það.17 Það hefur verið mikilvægt 

myndlistarmönnum sem vinna með gjörningaformið að halda því aðskildu frá leikhúsinu. 

Leikarinn fær hlutverk sem hann leikur en myndlistarmaðurinn fer ekki í fyrirfram skrifað 

                                                        
13 Hans Bellmer:  The Doll. Malcom Green þýddi úr þýsku yfir í ensku, Atlas Press, London, 
2005, bls. 120 
14 Hans Bellmer: The Doll. bls. 143. 
15 Mandy Merck og Chris Townsend: The art of Tracy Emin. bls. 33. 
16 Mandy Merck og Chris Townsend: The art of Tracy Emin. bls. 33. 
17 Julia Swindells: The uses of autobiography. Taylor & Francis ltd./inc. London/Bristol, 1995, 
bls 189. 
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hlutverk og því er oftast áætlað að myndlistarmaður/kona sem flytur gjörning sé að gera það sem 

hann/hún sjálf.18 Eins og Claire Macdonald bendir á þá er listamaðurinn að notast við sjálfan sig, 

bæði sem hlut í rými og einnig viðfangsefni verksins. 

     Með feminískri list breyttist það hvernig konur voru sýndar í myndlist, fyrst og fremst vegna 

þess að þær gerðu það sjálfar og notuðust einnig mikið við sjálfsmyndaformið og gjörninga. 

Konur eins og Cindy Sherman og Carolee Schneeman til dæmis. Sherman tók sjálfsmyndir af sér 

byggðar á senum úr bíómyndum sem sýna staðalímyndir af konunni. Schneeman gerði feminíska 

gjörninga og er hvað þekktust fyrir Interior scroll (1975) (mynd 7). Lynda Benglis fór kannski 

hve lengst með það að gera konuna að reðurtákni með því að bókstaflega taka sér gervilim á milli 

fótanna í Artforum ad (1974) (mynd 8) þar sem hún var eiginlega að hæða bæði kynin. Í verkinu 

er hún ekki með undanbrögð eða dulbýr þrána heldur sýnir það hreint út að hún sé með reður á 

milli fótanna. Ef til vill sem svar við geldingarkvíðanum sem súrrealistar unnu með en Freud hélt 

því fram að öfugt við karlinn þá væri konan haldin reðuröfund, meðan að karlinn óttast reðurleysi 

konunnar.19 Því má gefa sér það að reðurinn sé ansi mikilvægur samkvæmt Freud og feminískir 

myndlistarmenn voru í andófi gegn karlægum myndlistarheimi. Benglis var ein þessara kvenna 

sem fannst eins og myndlist hennar fengi ekki næga athygli í listheiminum þar sem karlar voru 

ríkjandi20 og það sem hún vildi segja með verkinu var að gervilimurinn væri í raun bæði 

karlmanns og kvenmanns, hann væri kynlífsleikfang fyrir bæði kynin og því væri hún að segja að 

hún þyrfti ekki á karlmanni að halda. Því má segja að konur kjósi frekar að sýna sig sem frjálsar 

kynverur og ættu í raun ekki að vera flokkaðar sem kynsjúkar heldur sjálfstæðar kynverur sem 

hafi rétt til þess að sýna kynhvöt sína. 

 

C. Sóðalegir spegilkossar - um tvö verk. 

Í verki mínu Síðar var hún ekki lengur yndisleg (2009) (mynd 9) tók ég ljósmynd sem ég hafði 

tekið á klósetti á bar og yfirfærði í silkiþrykk. Á henni sést klósettskál, nærbuxur, fótleggur og 

kjóll. Þetta er hálf sóðaleg ljósmynd og sjónarhorn sem maður er ekki vanur að sjá af konu en ég 

                                                        
18 Julia Swindells: The uses of autobiography. bls. 189.  
19 Wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Penis_envy.  sótt 10. janúar 2010 
20 Brandon Taylor. Art today. Laurence King Publishing Ltd. London, 2005, bls. 30. 
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vildi reyna að vinna með sjálfstæði konunnar sem kynveru og ,,gefa skít" í kynsýkina sem að oft 

hefur verið tengd við myndbirtingu kvenna sem vinna innan marka kynheimsins. Myndin sýnir 

ekkert kynferðislegt en hún sýnir nærbuxur á milli fóta og er það sá flötur myndarinnar sem sést 

hve best. Það veltur því á áhorfandanum hvernig hann vill túlka myndina, eins og Hans Bellmer 

talaði um að það veltur á þránni hvernig myndin er lesin.21 Titill verksins kemur frá einu af 

klippiljóðum mínum og var þessi setning heill bútur sem ég hafði klippt út og þótti eiga vel við 

myndina, með vísan í sóðaskapinn og hvaðan myndin kemur, frá klósetti á bar. Hann er svar við 

slagorðinu: ,,Haltu kjafti og vertu sæt"22 sem að íslenskir feministar tóku upp á arma sína. 

Verkið Spegilkossar23 (2008) (mynd 10) er unnið undir áhrifum frá hugmyndum súrrealista 

um hlutgervingu konunnar sem ég fjallaði um hér á undan og ljósmyndum Doru Maar (1935) 

Legs I, Legs II (mynd 11) sem saman stendur af tveimur ljósmyndum, sýndum saman, hlið við 

hlið. Verkið er af kvenmans fótleggjum. Konan stendur með fætur í sundur og hallar sér fram en 

fæturnir og afturendinn er það eina sem sést af henni. Á seinni myndinni er búið að klippa í burtu 

allt nema fætur og rasskinnar og á milli fóta konunnar sést eitthvað sem minnir á heststagl. Í 

verkinu Spegilkossar er þó ekki að finna neitt sem tengist hesti24 heldur eru þar svanir. Svanur er 

þekkt tákn fyrir fegurð og þokka og kemur beint frá öðrum áhrifavaldi, hljómsveitinni Echo and 

the Bunnymen og lagi þeirra Lips like sugar .25 Lagið byrjar á línunni: „Hún flýtur líkt og svanur, 

þokki á vatninu"26 en það er einna helst línan: „Hún verður minn spegill, endurspeglar það sem 

ég er"27 sem ég vann út frá. Klippimyndina vann ég með fundnum myndum af netinu, mynd af 

svokallaðri „Pin-Up" stúlku sem hefur verið táknmynd kynþokka síðan hún kom fyrst fram um 

miðja síðustu öld. Ég samsamaði mig svo henni og svaninum með því að fjarlægja höfuð þeirra 

og setja þar mitt eigið í staðinn í tilraun til að spegla sjálfið og margfalda en einnig að setja sjálfa 

                                                        
21 Hans Bellmer: The Doll. bls. 143. 
22 Slagorðið kemur frá samnefndri bók eftir danska rithöfundinn Vita Andersen, gefin út í 
íslenskri þýðingu 1981.  
23 Eitt verk af þriggja mynda seríu, unnin undir áhrifum súrrealista og Echo & the Bunnymen. 
24 Bring on the dancing horses var annað lag með Echo & the Bunnymen sem hafði áhrif á mig á 
þessum tíma. Will Sergeat, Ian McCulloch, Les Pattison, Pete de Freitas, (1985)[Echo & The 
Bunnymen] Songs to learn and sing. Bretland. WEA Records. 
25 Will Sergeat, Ian McCulloch, Les Pattison, Pete de Freitas (1989) [Echo & The Bunnymen] 
Eponymous. Bretland. WEA Records. 
26 She floats like a swan, grace on the water. 
27 She´ll be my mirror, reflect what I am 
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mig í þau spor að vera hlutgerð. Vera viðfangsefni þrá súrrealistanna með því að notast við 

líkama „pin-up" stúlkunnar sem stendur með kynþokkafulla leggi sína beygð fram líkt og hún sé 

tilbúin til að elskast við sjálfa sig. Hans Bellmer byrjar ritgerð sína „The Anatomy of Love" á því 

að tala um að þráin standi framar öllu, hungur standi framar sjálfinu og sjálfið standi framar ég-

inu. Sjálfsdýrkun kallar því óneitanlega á sjálfsmyndir, myndir af ég-inu.28 Ef ég er minn eigin 

spegill þá endurspegla ég mig og það sem ég er. 

 

 

2. ÁST Á ÁSTANDI, ÁST-ANDI - ANDA INN, ANDA ÚT 

 

A. Flæðiskennt eintal - um sköpunarferlið 

Í Yfirlýsingum súrrelismans ritar Breton um leyndardóma hinnar súrrealísku galdralistar.29 Þar 

mælir hann með því að menn komi sér í eins hlutlaust eða móttækilegt hugarástand og mögulegt 

sé, gleymi allri snilligáfu og skrifi svo ört, án þess að gefa sér viðfangsefnið fyrir fram og nógu 

ört til að ná ekki að leggja það á minnið, bannað er að lesa yfir. Með þessari aðferð er hægt að 

koma undirmeðvitundinni af stað. Leyfa hlutunum að gerast án þess að hugsun manns flækist 

fyrir. Þessi aðferð hefur oft verið nefnd ósjálfráð skrift30 og segja má að ég kjósi að nota þessa 

aðferð að einhverju marki í mínu sköpunarferli. Oftar en ekki þykir mér best að byrja á því að 

nota hendurnar til einhvers konar vinnu, klippa út orð, fikta í efni, setja hluti saman eða taka í 

sundur án þess að hugsa um of hvað það er sem ég er að reyna að gera. Þetta verður hálfgerður 

leikur og á þessu stigi skiptir það engu máli hver niðurstaðan verður. Hugmyndin fæðist oftast í 

ferlinu með því að handleika efnið, líkt og Breton sagði í Yfirlýsingunum:  

                                                        
28 Hans Bellmer: The Doll. bls. 119. 
29 Vilhjálmur Árnason: Yfirlýsingar, evrópska framúrstefnan. bls, 425. 
30 Vilhjálmur Árnason: Yfirlýsingar, evrópska framúrstefnan. bls. 426. 
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[...] flæðiskenndu eintali sem væri eins ört og kostur væri, sem hinn gagnrýni hugur 

sjálfsverunnar næði ekki að leggja dóm á, sem væri þar með laust við alla tregðu og færi 

eins nálægt því að vera hugsun í tali og kostur væri á.31   

Þetta flæðiskennda eintal getur bæði átt sér stað í handavinnu minni en einnig í skissubók. Þar á 

ég samræður við sjálfið, eins og ég kýs að kalla það með vísun í Guðberg Bergson og Flateyjar-

Frey þar sem hann segir í einu ljóði sinna:,,annað ég og eintal mitt."32 Það er í þessu eintali, 

þessari samræðu við sjálfið sem hægt er að komast í ástand sem gott er til sköpunnar, líkt og 

Breton bendir á, ósjálfráð vinna þar sem hugurinn flækist sem minnst fyrir, einhvers konar trans. 

Eitt skýrasta dæmið um verk sem ég hef unnið þannig er eflaust verkið Hljóðungur (2009). 

Bókverkið verður að gjörningi, ljóði og ljósmyndum.  

    Nói Kristinsson tók við mig viðtal með það að markmiði að kortleggja vinnuferlið mitt (mynd 

12). Við eyddum um það bil klukkustund saman þar sem hann spurði spurning og ég svaraði. 

Niðurstaða hans úr þessu viðtali var nokkuð rétt að mínu mati. Sköpunarferli mitt er nefnilega 

mismunandi og mjög lífrænt og flæðandi. Þörfin til að skapa vaknar og þá byrja ég á því að nota 

hendurnar. Þar kemur fram þetta tilraunakennda vinnuferli, prufa, tilraunir, prufa, tilraunir. 

Hugmyndin fæðist í ferlinu, í þessu flæðiskennda eintali eins og Breton kallar það. Segja má að 

klippiljóðin mín séu að einhverju leyti ósjálfráð, skimað er yfir orðin og þau valin út sem kalla 

hve mest á mig. Þau geta að einhverju leyti sagt það sem ég vil segja þótt ég sé engan vegin að 

reyna að tjá mínar tilfinningar eða hugsanir sem slíkar heldur verð ég að ná einhverri tengingu 

við orðin í samhengisleysinu. Það að setja þau svo aftur saman í heild er áskorun, áskorun til þess 

að láta þau virka upp á nýtt í nýju samhengi eins og Breton sagði: Orðin hafa hætt leiknum, orðin 

elskast.33 Þá er leiknum lokið og ástin tekur við, ást á tungumálinu, ást á orðum, tilraun til að tjá 

sig í annara manna orðum á sem persónulegastan hátt.  

 

 

 
                                                        
31 Vilhjálmur Árnason: Yfirlýsingar, evrópska framúrstefnan. bls. 416. 
32 Guðbergur Bergsson: Flateyjar-Freyr ljóðfórnir. Mál og Menning, Reykjavík, 1978, bls.12 
 
33 Jennifer Mundy: Surrealism desire unbound. bls 126 
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B. Flæði milli verka án tillits til hugar-ást-ands - um tvö verk 

Flæði milli verka og að eitt verk geti orðið að öðru er eitthvað sem mér þykir áhugavert að vinna 

með. Hef ég þar orðið fyrir áhrifum frá Flúxus stefnunni sem vildi innleiða lífið í listina.34 Í 

sköpunarferli mínu hef ég gert marga tilraunir til þess að leyfa verkum að flæða á milli, eitt verk 

verði að öðru verki og svo framvegis. Í framhaldi af vinnu bókverksins tók ég plastplötuna sem 

ég hafði undir pappírnum svo ég skæri ekki í borðið og fór með hana í gegnum djúpþrykks35 

aðferðina. Þar hafði ómerkilega plastplatan gefið af sér afurð sem var í beinu framhaldi á vinnu 

minni í orðaleik. Verkinu gaf ég titilinn Án tillits (2009) (mynd 13) sem er einhvers konar 

orðaleikur, bæði með vísan í öll titilslausu verk myndlistarsögunnar en einnig blekkjandi því 

mörgum hættir til að lesa án titils út úr titlinum. Einnig vildi ég leggja áherslu á tillitsleysi mitt 

gagnvart umræðu kvennanna.36 hve tillitslaust það væri í raun að ritskoða orðin þeirra og eigna 

sér þau. Annað verk sem varð til í þessu ferli er verkið Hugsar-ást-andi (2009) (mynd 14, 15, 16) 

sem saman stendur af þremur ljósmyndum teknar á 120 litfilmu en prentaðar út í stafrænu prenti. 

Ljósmyndirnar eru teknar af vinnuborðinu mín þar sem orðabútar flæða um flötinn og bókverkið 

Hljóðungur sést. Ég var að leitast við að upphefja sköpunarferlið og vinnuástandið. Ég vildi 

reyna að myndgera sköpunarástandið sem er svo fallegt og gott og leyfa því að njóta sín í verki. 

Titill verksins er svo bein vísun í það, ást á hugarástandinu og sköpunarferlinu. 

 

3.  HLJÓÐIÐ VERÐUR LJÓÐ AÐ H-INU FRÁDREGNU 

 

A. Eitt orð Njáls í brennunni - um Magnús Pálsson og Nýlókórinn  

Magnús Pálsson vinnur með stef og minni úr fornbókmenntum og þjóðsögum og nú á síðari árum 

með merkingu og hljómfall tungumálsins til dæmis í samvinnu við Hin íslenska hljóðljóðakór-

                                                        
34 Encyclopædia Britannica. Fluxus. http://search.eb.com/eb/article-9435745. Sótt 5. Janúar 2010. 
35 Djúpþrykk er grafísk aðferð sem byggist á því að litur er borinn á plötu og síðan er yfirborð 
hennar hreinsað þar til liturinn situr aðeins eftir í ójöfnum eða rispum. Dæmi um djúpþrykk eru 
koparæting og þurrnál. 
 
36 Umræðuna konur 30 og brasilískt á vefslóðinni www.er.is 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Nýlókórinn en þar er ég meðlimur. Í vinnu Magnúsar með Nýlókórnum kemur einmitt sterkt fram 

sú afstaða hans til listsköpunnar að listin sé að skapa víttumgrípandi verk með þátttöku margra 

sem allir leggji fram sinn sköpunarkraft 37 Magnús sagði sjálfur:  

Smám saman tók hljóðið yfirhöndina í vitund minni og þar með í verkunum. Ég finn að 

okkar öld er tímabil hljóðsins. Ekki sjónarinnar. Hljóðið er miklivægasta aflið.38 

Magnús hafði áður unnið bókmenntalega konseptlist, verk eins og Minning Njálu (1977) (mynd 

17) og Ljóshirsla (1977) (mynd 18) sem er „minnismerki" um Bakkabræður en snéri sér á seinni 

árum að hljóðinu og hljómfalli tungumálsins í hljóðljóðagjörningum sínum. Ásamt Nýlókórnum 

hef ég flutt nokkra þessa gjörninga Magnúsar eins og Freyskatla (2009), Taðskegglingar (2009) 

(mynd 19), og opnunaratriði Sequences hátíðarinnar.39 Það verk sem er í þremur þáttum og byrjar 

á G-ljóðinu sem er saman safn af einna atkvæða G-orðum og flytur hver kórmeðlimur eitt orð á 

sinn hátt. Til dæmis kallar einn kórmeðlimur orðið gras í reiði meðan að sá næsti andvarpar orðið 

gróp í uppgjöf. Kórmeðlimir raða sér upp og mynda flugvél með tilheyrandi hljóðum, leysast svo 

upp, breytast í fugla, framkvæma fuglahljóð. Inn í verkið koma þrír upplesarar í öðrum þætti og 

lesa ljóðið Eitt orð Njáls í brennunni sem er klippiljóð sem Magnús hafði sett saman úr tímaritum 

eins og Séð og Heyrt og endar svo í ringulreið í síðasta þætti sem kallast Taðskegglingar þar sem 

kórmeðlimir ráfa um með miklum fuglaskrækjum. 

 

B. Hljóðungur - um hljóðagjörning 

Vinna mín með Hinum íslenska hljóðljóðakór, Nýlókórnum og Magnúsi hefur haft áhrif á 

listsköpun mína hvað varðar tilraunir með tungumálið og bókverkin. Gjörningurinn Hljóðungur 

(2009) (mynd 20) sem fluttur var í The Lost Horse Gallery þann 6. nóvember 2009 var tilraun til 

að takast á við tungumálið í hljóði. Fyrst vann ég bókverkið í þessu ástandi sköpunarferlisins, ég 

                                                        
37 Gunnar Árnason: Magnús Pálsson. Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur. Hong Kong Press, 
1994, bls. 57. 
38 Gunnar Árnason: Magnús Pálsson. bls 60. 
39 Magnús Pálsson var heiðurslistamaður Sequences hátíðarinnar 2009. 
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klippti bók sem var á borðinu mínu í sundur.40 tók út þær setningar sem til mín höfðuðu án þess 

að hugsa of mikið um það sem ég væri að gera. Eftir á límdi ég svo setningarnar aftur inn í 

bókina til að sjá hvað út úr því kæmi. Tilraunin var að reyna að finna út hvort hægt væri að 

endurskrifa bókina án blaðsíðna og án samhengis. Næsta skref var svo að reyna að lesa bókina, 

flytja textann í flýti án þess að reyna að fá í hann rökrétt samhengi. Verkið kalla ég hljóðung, 

orðið hljóðungur þýðir málhljóð sem er nægilega ólíkt öðrum hljóðum til að mismunur þeirra geti 

haldið orðum aðgreindum. Hljóðkerfafræði er grein innan málvísindanna sem fjallar um vensl 

hljóðanna, hvernig málhljóðin raðast saman og hvernig eitt hljóð getur haft áhrif á myndunarstað 

og myndunarhátt annars hljóðs. Titillinn er villandi upp að vissu marki, því í raun gekk 

gjörningurinn sem slíkur ekki út á hljóðmyndun orðanna heldur hvernig ég raðaði sama 

hljóðunum í hávaða. Því þegar að gjörningurinn var fluttur hafði ég bæði myndband og hljóð í 

gangi sem var spilað mjög hátt. Myndbandið sýnir hendur reyna að skrifa á ritvél meðan að 

krumpað blað þvælist á milli stafanna sem kasta því á milli sín eftir því hvaða staf er þrýst á. 

Hávaðinn var eins og hríðskotabyssur og kaffærði nánast upplesturinn sem stóð í 7 mínútur. Með 

ritvélavídeóinu vildi ég vísa í ritstífluna, glímuna við textann og skrif. En það er glíma sem ég 

hafði persónulega háð við sjálfa mig í skissubókum og reynt að finna textanum farveg samhliða 

myndsköpun minni en aldrei fundist það ganga almennilega upp fyrr en ég aðskildi þetta tvennt 

líkt og í bókverkinu konur 30 og brasilískt (2009). Hávaðan magnaði ég svo upp til þess að gera 

mér upplesturinn erfiðari, leggja frekari áherslu á þessa persónulegu glímu mína sem þó skipti 

ekki máli fyrir áhorfandann að vita af. 

    Ég hélt dagbók í yfir tíu ár en á seinni árum hafa skrif mín færst yfir í skissubók þar sem ég hef 

bæði teiknað og skrifað textabúta. Ég gerði nokkrar tilraunir til þess að sameina þetta tvennt, 

teikna myndir og hafa með þeim texta, gera þurrnál með textabrotum en fannst þetta aldrei ganga 

almennilega upp hjá mér vegna þess að myndefnið og textabrotið áttu ekki nægilega vel saman. 

Þetta eru tveir ólíkir þættir fyrir mér og hefur mér þótt gefast best að aðskilja þá. 

 

 

                                                        
40 Hending var að þessi ákveðna bók væri fyrir valinu, hún heitir Haldin illum anda eftir Peter 
William Blatty. 
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4.  FÉKKSTU ORÐIN FRÁ MÉR? 

 

A. Hvernig gera á dadaískt ljóð - um klippiljóð  

Klippiljóð er hægt að rekja aftur til daga Dadaista41 og súrrealista snemma á tuttugustu öldinni. 

Báðar hreyfingarnar gerðu tilraunir með ósjálfráðan verknað sem á rætur sínar að rekja til 

sálarfræði.42 Þar er leitast við að hreinsa hugann og vinna á eins ómeðvitaðan máta og mögulegt 

er.  Súrrealistar trúðu því að þessi vinnuaðferð væri æðri öðrum og til þess fallin að koma 

ómeðvituðu afli inn í listina.43 Báðar hreyfingarnar gerðu miklar tilraunir bæði með myndlist og 

ljóðagerð. Súrrealistar blönduðu saman myndum og texta á afar áhugaverðan hátt og oftast í 

samvinnu tveggja listamanna.44 Myndirnar þjónuðu ekki tilgangi myndskreytinga heldur tengjast 

frjálslega saman við textann.45 

Tristan Tzara46 skrifaði leiðbeiningarárið 1920 um hvernig skrifa mætti dadaískt ljóð.47 

Hvernig gera á dadaískt ljóð 

Takið dagblað 

Takið skæri 
Veljið grein í þeirri lengd sem þið viljið hafa ljóðið í. 

Klippið greinina út. 
Næst skulið þið klippa vandlega hvert einasta orð út úr greininni og setja þau öll í poka. 

Hristið varlega. 

Takið upp úr pokanum hvern bút á fætur annars. 

                                                        
41 Svissnesk listastefna, stofnuð 1916 af Hugo Ball. 
42 Jennifer Gibson. "Automatism." Grove Art Online. Oxford Art Online. 12 Jan. 2010 
<http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T005221>. 
43 Jennifer Gibson. "Automatism." Grove Art Online. Oxford Art Online. 12 Jan. 2010 
<http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T005221>. 
44 Jennifer Mundy: Surrealism Desire unbound, bls. 128 
45 Jennifer Mundy: Surrealism Desire unbound, bls. 129. 
46 (f.1896-d.1963) Einn af stofnendum Dada hreyfingarinnar.  
47 http://redstudio.moma.org/interactives/chance/ 
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Raðið þeim í þeirri röð sem þau koma upp úr pokanum. 

Ljóðið mun líkjast þér. 

Og þarna ert þú - óendanlega frumlegur höfundur með heillandi tilfinninganæmni, en þó 
vanmetinn af  lágkúrulegri hjörðinni48 

 

Þótt ég fari ekki eftir aðferð Tzara þá er vissulega margt líkt með þessari leið og minni eigin 

vinnuaðferð við gerð klippiljóða. Ég kýs þó að hafa nokkuð lengri setningar í hverjum bút og vel 

þær setningar sem höfða hve mest til mín án þess þó að lesa textann nægilega vel og þegar ég 

raða þeim saman er það meðvitað. Þær bókmenntir sem ég kýs að notast við í þessum 

textaverkum mínum eru fyrst og fremst það sem kallað er „kvennabókmenntir”, það er textar, 

rómansar eða bækur skrifaðar af konum. Þetta eru bókmenntir sem þykja oft ekki mjög 

merkilegar í bókmenntalegum skilningi en eru mikið lesnar af konum og fjalla oftar en ekki um 

konur. Sem dæmi má nefna bókina Hold og hjarta (1964) eftir Magneu frá Kleifum. Einnig 

notast ég við texta af umræðuvefjum á netinu þar sem inntakið er konan og hennar heimur. 

Textana búta ég í sundur og set saman á ný í annað samhengi. Mitt eigið samhengi þar sem ég vil 

leyfa kynhvötinni og þránni að koma fram. 

 

B. Konur 30 og brasilískt - um bókverk. 

Bókverkið Konur 30 og brasilísk (2009) (mynd 21) er dæmi um slíka vinnu. Efniviðinn fann ég á 

netinu, nánar tiltekið umræðusíðu sem kallast er.is og heyrir undir barnaland.is. Þar er fjöldinn 

allur af konum saman kominn að ræða hin ýmsu mál og þar fann ég umræðu um konur eldri en 

þrjátíu ára og brasilískt skapaháravax og ber verkið sama titil og umræðan: Konur 30 og 

brasilískt. Svo áhugavert þótti mér hve heitar og miklar skoðanir konurnar höfðu á því hvernig 

skapahár skildu vera, að ég prentaði umræðuna út í heild sinni. Síðan skar ég út brot og brot úr 

                                                        
48 To make a dadaist poem/Take a newspaper./Take some scissors./Choose from this paper an 
article of the length you want to make your poem./Cut out the article./Next carefully cut out each 
of the words that makes up this article and put them all in a bag. 
Shake gently./Next take out each cutting one after the other./Copy conscientiously in the order in 
which they left the bag./The poem will resemble you./And there you are—an infinitely original 
author of charming sensibility, even though unappreciated by the vulgar herd. 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henni, alltaf þó meira en eitt orð, helst setningar og setti svo saman í nýtt samhengi í 12 ljóð sem 

ég prentaði í koparþrykki í upplagi, alls 15 bækur. Þótt verkið sé nokkuð hefðbundið í ljóðalegum 

skilningi þá má kalla það myndljóð. Yfirfærslan í prentið var gerð í djúpþrykki til þess að halda 

sjónræna klippibúta hlut verksins. Því er hver blaðsíða sjónræn um leið og plötutóninn fær að 

njóta sín. Það gefur bókinni vist gamaldags útlit sem vísar á ný í þessa gömlu aðferð að klippa 

saman búta til ljóðagerðar og til prentlistarinnar því bókin er handprentuð. Eiríkur Örn Norðdal 

hefur lýst myndljóðum sem svo: 

Myndljóð eru þau verk sem með myndrænu sinni benda á tungumálið – með því að 

fjarlægja eða færa til orð, slíta þau í sundur, skipta þeim út fyrir myndir, skipta myndum 

út fyrir orð, raða orðum/bókstöfum upp í myndir eða myndum upp í orð/bókstafi.49 

Verkið konur 30 og brasilískt er fyrsta tilraun mín til myndljóðagerðar og því eru myndljóðin 

ekki mjög róttæk heldur nær því að vera nokkuð hefðbundin myndljóð þar sem ég fer lítið í að 

teygja það hugtak í verkinu. En í bókverkinu tók ég enga skýra afstöðu til skapahára raksturs. 

Dæmi um ljóð úr bókinni Konur 30 og brasilískt: 

Ég öðlaðist trú á píkuna – athugaðu 

þegar að skapahárin eru tekin af, 

á engu nema áliti fyrsta kærasta 

 

konur eru með kynfærin 

vegna félagslegs þrýsting 

 

Ljóðið er ádeila á háreyðingu kvenna á kynfærasvæðinu, það er að konur raki sig vegna þrýsings 

frá samfélaginu, sprottið frá kynlífsvæðingunni vilja margir meina. Meðan að annað ljóð er frekar 

hliðholt skapahárarakstri og því að vera undirgefin karlmanninum:  

                                                        
49 Eiríkur Örn Norðdal. (29. október 2007) Hin eina sanna ljóðlist. 5. janúar 2010. 
http://tregawott.net/gamla/?p=302  
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Þegar kona er orðin þrítug vill hana enginn 

og merkilegt nokk, þá hef ég 

samasem merki millri engra skapahára og 

að sjá ljósið, 

 

þú þarft að nota píkuna. 

 

Ástæða þess að ég vildi ekki taka neina sérstaka afstöðu með eða móti skapahárarakstri er sú að 

upphaflega koma öll þessi orð frá öðrum konum. Þetta eru þeirra skoðanir sem ég hef bútað í 

sundur og sett saman í þessi ljóð og mér fannst nóg um að notfæra mér orð þeirra í ljóðin heldur 

en taka afstöðu með eða á móti, auk þess sem fyrir mér er þetta mál hverrar og einnar konu, 

hvernig hún kýs að haga sínum skapaháravexti. 

 

C. Flæði orðanna - um myndljóð útfrá bókverki  

En myndljóðaformið er mun víðtækara en klippiljóðin úr Konur 30 og brasilískt. Ég birti fimm 

ljóð í ljóðabókinni "Call him NÝR"50 (2009) þar sem ég teygði myndljóðaformið enn frekar og 

eru ljóðin jafnvel meira í ætt við konkret kveðskap sem var vinsæll um miðbik síðustu aldar.  Þar 

er bókverkið Hljóðungur komið enn á ný í nýtt samhengi. Bókverkið var ljósritað og ljóðið 

fundið með því að setja hring utan um stöku orð í orðasúpunni sem á fletinum birtist. Er þetta 

frekari tilraun til þess að teygja út myndljóðið eins og Eiríkur segir að í myndrænu sinni bendir á 

tungumálið. Lesendanum er auðvitað frjálst að lesa setningar fyrir utan ljóðið og búa til sitt eigið 

jafnvel ef hann svo kýs því ljóðin eru saman safn setninga sem hægt er að lesa þótt ég hafi valið 

                                                        
50 Ljóðabók sem Gallerí Crymo gaf út í tilefni þess að ljóðskáld Nýhils gerðu myndlist og 
sýningu en myndlistarmenn Crymo gerðu ljóð. 
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nokkrar saman til þess að mynda ljóðið. Eins og Kurt Switters orðaði það: ,,stafirnir hafa sjálfir 

engin hljóð heldur fela aðeins í sér möguleika á hljóðum sem flytjandinn getur túlkað".51 Ég er 

flytjandinn og út úr stafasúpunni kýs ég að túlka það ljóð sem að ég sýni lesandanum. Lesandinn  

sér alla möguleika ljóðsins á blaðsíðunni og getur sjálfur tekið sér stöðu flytjanda. Tökum sem 

dæmi styðsta ljóðið í bókinni sem hljómar svona (mynd 22): 

Fékkstu orðin frá mér? 

Umhverfis ljóðið sem ég kaus að sýna, þessa einu setningu eru mun fleiri læsilegar setningar og 

mestar líkur eru á að lesandi lesi út fyrir ljóðið mitt. Eins og Jón Proppe bendir svo réttilega í 

umfjöllun sinni um Jón Laxdal og verk hans á þá grípur letur augað, við þekkjum texta og lesum 

hann hvar sem hann kemur fyrir.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
51 Jón Proppé: Jón Laxdal. Listasafnið á Akureyri, 2005,  bls 31 
52 Jón Proppé: Jón Laxdal. bls 27 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Niðurlag. 

Það sem við fyrstu sýn virðist rökleysa, jafnvel óreiða er það ekki endilega. Í óreiðu minni er 

regla, þar eru endurtekin stef. Myndlistin er framleiðsluferli þar sem eitt verk flæðir yfir í það 

næsta. Engin ástæða er til að halda sig við sama miðilinn. Miðillinn er aldrei ákveðinn fyrirfram 

heldur gerist það í ferlinu að verkið finnur sér miðil til að vera í. Við þetta flökt á milli miðla 

getur litið svo út að verkin séu mjög ólík. Karakterar úr gjörningum öðlast nýtt líf í myndum. 

Áður skrifuð orð eru skrifuð upp á nýtt í ljóðum og bókverkum. Gamlar bækur breyta um 

hlutverk og í miðju þessa alls er konan. Sköpunarferlið skiptir þar miklu máli. Það sem hendi er 

næst fær nýtt hlutverk og jafnvel flæðir inn í annað verk. Bilið milli mín sem konu og mín sem 

myndlistarmanns er lítið. Listin er lífið og lífið er list og allt flækist þetta saman og flæðir á milli. 

Klósettferð endar sem silkiþrykk. Lestur umræðuvefs í bókverki. Mér líður best í ástandi þar sem 

sköpun á sér stað, hugurinn tómur, vinnan nær ósjálfráð en undirmeðvitundin læðist inn í verkin 

án þess að maður geri sér grein fyrir því. Þar kemur samhengið inn í jöfnuna. Undirmeðvitundina 

er ekki hægt að flýja. Þó svo að lagt sé upp með enga hugmynd um hvað vinna skuli þá hallst það 

alltaf að því sem er manni hvað hugleiknast og þar með kemur samhengið í verkin. Þau eru öll 

skyld þótt þau séu unnin í ólíka miðla og á ólíkan hátt. Endurtekið stef þar sem tilraunir eru 

gerðar með tungumálið þó alltaf á kvenlægan máta. Ég er minn eigin spegill og spegla það sem 

ég er. 
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