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Ég klippi hár og móta hvern lið og lokk og hárstrý sem liggur, ég legg það.
Eins og að elda. Loka augunum, teymandi hugann á braut.
Hreyfandi útlimi, blanda bragð í munninum.
Í gegnum lokaðar varir, ég blandast þér tími, sem líður hjá.
Þögnin.
Og sköpunin, listin í lífinu, sefur aldrei hundrað ár.
-þó dreymi hana nátthrafna, fjórbura, fimm eða fleiri.
Er minning sem grákkast við ennið, enn veltandi steinum við lendur sér?
Og deigið sem sagan spann.
Gleymdist í ofninum, kámugt og þvegið.
Hvítþvegið, svartþvegið, uppþvegið, uppspunnið.
Upptýndar martraðir, gleymdar, þær dvelja í klettum og klofna í heiminn.
Sem martröð hún vex svo rituð í steininn.
-Við klettinn drýpur blátt blóð úr hvítum kjól.
Er minning mín uppspuni?
Upp streyma árnar.
Listin er vatnið
Hún frjóvgast í þögn tíma og rýmis
Bannorðin nefni öll!
Því hún sjálf ekkert lofar og lofsamar
Hljóðlaus hún týnist en finnst, því hún finnur
Eina er bannað sem lamar
Svo tómt það er fullt, svo tóm hún er fullnægð
Hún fyllir mig líkamann, breytir um farveg
flytur mig daga á milli
Við flekann ég fann þig við vatnið
Að svífandi skýi varðst þú svo aftur
og kletturinn, aldan á öxlunum
Aldan sem sækir allt, tekur mig
Í þér dvelja svo ár, allra daga
Einn dropi er blóðrás í munn mínum
og hver koss hann geymir þig
Því vatn þitt það rennur í öllu sem lifir
Í svífandi skýi við heimskautin
mín hendi hún veifar þér og tárin þau fagna þér
-og vindurinn ber mitt bros er hann mætir þér
Ég elska þig listin í lífi mínu
og hjartað það slær við takt þinn
Við hug þinn ég sofna og legg aftur augun
Og vona þú ferð ei þó hjartað mitt dofnar og hættir að slá
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Við drekkum öll sama vökvann.
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Yfirlýsing höfundar/Artist statement. Skráð október, 2012.
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I.

INNGANGUR
„Það sem ég geri er ekki þröngvað fram, ég býð eftir að það fæðist inn í
mér, inn í líkamanum“

Ég man í fyrsta sinn þegar ég öðlaðist meðvitund dansins. Líkaminn fyllti út í taktinn
sem tók mig með sér líkt og í leiðslu. Þessi taktur varð hjartsláttur sköpunarinnar, í
sköpunarólgu, í sköpunarferli listarinnar. Takturinn á sér stað innra með mér, hann
leiðir mig bæði áfram í hreyfingu en einnig á hann sér stað í innhverfum hreyfingum
sem leiða hið innra í trans. Hvað er hið innra? Er sálin aðskilin líkamanum?
Það á ekkert að vera gefið og ekkert augljóst þegar maður treystir og leyfir
sköpuninni og skynjuninni að taka völdin. Í stöðugri leit höldum við áfram að
enduruppgötva og grafa upp leyndardóma lífsins á meðan við drögum andann.
Í þessari ritgerð styðst ég við kenningar Kierkegaard um hin þrjú ólíku tilvistarstig á
lífsleiðinni. Ég nýti mér þessa þrískiptingu við greiningu listferils míns. Kierkegaard
telur að þessi skref séu nauðsynleg manninum í andlegum skilningi til að ná
einhverjum þroska. Hann segir að manneskjan sé í raun andi í þeim skilningi að hún
geti beint vitund sinni að sjálfri sér og öðlast sjálfsvitund. Hún er sjálfri sér verkefni,
en ekki niðurstaða þessa heims sem njörvar hina náttúrulegu skynvitund niður við
það sem er og girðir þar með fyrir hinn sérstæða möguleika mannsins, að vera hann
sjálfur. 2
Í endalausum dansi ferðumst við á milli tilvistar- og skynjunarstiga og það sem skilur
þau að er ólík afstaða til eyðileggingarinnar.
Sköpunin jafnt og eyðileggingin er forsenda alls, forsenda listar og lífs. Hún er
vatnið, hún er næringin. Hún er orka sem fer í gang, hún er dauðinn. Hvers vegna,
hvaðan? Það er engu að deila í gegnum forskrúfuð göt sem lokar á hið áhugverða,
ótúlkanlega, hið raunverulega. Mörk veruleika og ímyndunar, hins ótúlkanlega renna
saman og það er hlutverk áhorfandans jafnt og listamannsins að vinna úr
2
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augnablikunum, listinni, ekki aðeins úr frá fagurfræðilegum eða merkingarbærum
grundvelli heldur í gegnum skynjunina. Og hvað er hún þá?
Með tilraunum sem ég hef sett sjálfri mér leiðist ég áfram. Ég geng, ég syndi, ég flýg,
ég hreyfist. Til að finna, túlka, deila, læra, lifa, elska, skapa.
Eins og að bera barn og bera, hlúa svo að sér. Þroskast og eignast fleiri. Bera börn í brunna,
geyma tárin í tjörnum, baðast í blóði lífs og dauða. Bera býflugunum blóm til frjóvgunar.
Kasta loks dauðum tárum á eldinn og fara með vindinum.3

II.

MEGINMÁL
Listamaðurinn, ferðalagið, fórnin
Søren Aabye Kierkegaard var danskur heimspekingur og er almennt talinn vera faðir
tilvistarspekinnar. Hann hélt því fram að sannleikur væri huglægur í þeim skilningi að
mikilvægast hverri lifandi veru eru spurningar er varða innri tengsl hennar við
tilvistina. Tilvistarspekin hafnar þannig hugmyndinni um mannlegt eðli en reynir þess
í stað að laða fram getu hvers og eins til að lifa raunverulega eða með öðrum orðum
að hver manneskja sé fær um að skilgreina og ákvarða eigið líf og eigin sannleika.4
Kierkegaard var fyrsti heimspekingurinn til að bregðast við hugmynd René Descartes
varðandi tvíhyggjuna um sál og líkama5 með því að snúa henni við. Hann segir að við
sköpum okkar eigið sjálf, sem er stanslaust verkefni í mótun, og sköpunin fari fram í
miklum tilvistarlegum átökum. Hann telur að lykillinn sé ekki eins og Descartes hélt
fram að „Ég hugsa, þess vegna er ég“ heldur felist hann í því að „finna til angistar og
örvæntingar”6; hugsunin spretti af hinni tilvistarlegu angist.
Eyðileggingarmátturinn

jafnt

og

sköpunin

viðheldur

hringrás

heimsins.

Rigningardropinn sem gufar upp frá jörðu og líkami sem rotnar, verður að moldu,
sem nærir það sem eftir kemur. Með sama hætti tel ég einnig að endurskoðunin sé ein

3 Höfundur. Dramantik Mind Writer. Skráð í apríl, 2012. (óútgefið).
4 Vísindavefurinn. Hvað er tilvistarstefna? Sótt 20. Október, 2012.
5 Descartes, René. Orðræða um aðferð. Magnús G. Jónsson og Þorsteinn Gylfason
þýddu. Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík, 1998.
6 Vísindavefurinn. Hver var Søren Kierkegaard og hvert var framlag hans til
heimspekinnar? Sótt 2. Október, 2012.
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grunnforsenda allra sköpunar því að hún felur í sér bæði eyðileggingu gamalla
hugmynda og uppbyggingu nýrra. Með það í huga væri samfélögum hollt að
endurskoða þá almennu afstöðu sína að eyðilegging þurfi endilega að vera neikvæð
heldur viðurkenna að hún geti líka verið skapandi afl og sé oft knúin áfram af
„jákvæðum” tilfinningum, sköpunarkrafti, velvilja og virðingu. Sömuleiðis væri vert
að spyrja, hvort hinar “neikvæðu” tilfinningar sem Kierkegaard telur vera lykilinn að
tilvist mannsins, örvænting og angist, geti verið jákvæðar, skapandi eða drífandi?
Kierkegaard vill meina að örvæntingin sé eina forsenda þess að maðurinn leiti
úrlausna í sársaukafullu ástandi. Þar af leiðandi er örvænting jákvæð í eðli sínu og
drífandi afl.7
Eins og listasagan sannar valda síendurteknar byltingar hinna ungu gegn hinu gamla
breytingum á stefnu og þróun innan hennar. Ungviðið þarf að „borða“ kennara sína
og „brjóta“ til mergjar til að koma í veg fyrir stöðnun og viðalda endurnýjuninni
innan listasögunnar. 8 Í þessu þarf ekki að felast nein óvirðing eða illur vilji.
Uppreisnin þarf ekki að vera (og ætti að mínu mati helst ekki) að stýrast af
persónulegum erjum heldur endurskoðun á ríkjandi gildum og verklagi. Átökin við
forveranna geta jafnvel falið í sér ákveðna ást og virðingu og verið því erfiðari sem
hugmyndagrunnur þeirra er betur byggður og því lengur sem þeir hafa dvalið sem
leiðandi hugsuðir.
Svo ég vitni í leikritið „Rautt“ eftir John Logan þar sem Rothko er að pirra sig yfir
menningarlegum vanþroska aðstoðarmanns síns,
.....Það eina sem við getum gert er að taka fram úr því sem var, til að komast hingað til þess
sem er, og vonast til að ná einhverri ábendingu um hvað verður. „Um það sem síðar verður,
var og er. “ Þetta er Yeats, sem þú hefur ekki lesið.

Sem betur fer virðist ekkert geta haldið aftur af þessari hringrás. Það virðist litlu
skipta hversu íhaldssöm samfélög verða, alltaf halda nýjar kynslóðir áfram að rísa
gegn ríkjandi viðhorfum og verklagi, jafnvel í aðstæðum þar sem það varðar við lög.
Hvert sem litið er, hvort sem við horfum á skylduna til að stuðla kveðskap, bannið

7 Vísindavefurinn. Hver var Søren Kierkegaard og hvert var framlag hans til
heimspekinnar? Sótt 2. Október, 2012.
8 Logan, John. Handritið Rautt. Guðrún Vilmundardóttir þýddi. Borgarleikhúsið 20112012, bls 12.
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við tónbili djöfulsins eða þátttöku kvenna í myndlist virðist íhaldinu ómögulegt að
halda aftur af umbyltingu þar sem andstæð viðhorf ryðja sér til rúms og verða
ríkjandi.
Hringrás umbyltinga hefur lengi verið viðfang trúarbragða og andlegrar iðkunnar.
Norræn goðafræði gengur að miklu leiti út á hringrás jarðsögunnar þar sem lífríkið rís
hægt og bítandi sem sköpunarverk guðanna þangað til því er eytt af þeim öflum sem
guðirnir hafa alla tíð reynt að halda í skefjum... og svo byrjar ný hringrás. Svipaða
frásögn má finna í ótal gerðum náttúrudýrkunar og hún er yfirleitt túlkuð sem leið til
þess að bæði útskýra og sætta sig við hringrás lífs og dauða.
Í hindúisma stígur guðinn Shiva dans sem er tákn fyrir þessa hringrás. Hann
viðheldur jafnvægi í heiminum þegar hann dansar á víxl Lasya (dans sköpunarinnar)
og Tandava (dans eyðileggingarinnar).9 Hindúar líta svo á að þetta ferli eigi sér bæði
stað í náttúrunni (líf-dauði o.s.frv.) og innra með þeim sjálfum þegar úrelt viðhorf,
skoðanir og lífsmynstur víkja fyrir nýjum.

10

Felur endurskoðunin í sér bæði hið

skapandi afl eyðileggingarinnar og sköpunina sjálfa og verður þar af leiðandi
mikilvæg í hverju skrefi listamannsins?

Eyðilegging sem sköpun

Eyðilegging ryður burt þeim þáttum í aðstæðum/manneskju sem valda stöðnun og býr
til pláss fyrir nýja þróun. Einnig brýtur hún niður fúnar stoðir, ranghugmyndir,
persónubresti jafnt og galla. Hún eyðir svo að hið nýja geti þrifist og hið gamla haldi
ekki áfram að skemma fyrir því sem er búið til, rís eða fæðist. Eyðileggingin er ekki
andstæða sköpunar vegna það að hún býr yfir sköpunarmætti og þar af leiðandi hlýtur
hún að vera í einhverjum skilning sköpun.
Og þá höfum við enn ekki snert á áhrifamætti hennar sem þroskaleikfang, gleðinni
sem felst í því að valda eyðileggingu, eyðileggingarinnar vegna. Það er erfitt að hugsa
sér betri leið til að breyta ásýnd einhvers en að skemma hana. Þörfin fyrir að breyta

9 Coomaraswamy, Ananda Kentish The Dance of Śiva. Fourteen Indian Essays New
York, The Sunwise Turn. 1918, bls 58.
10 Hinduism. Nataraj. The Dancing Shiva. Sótt 2. Desember, 2012.

4

virðist vera óhemju sterk í mannskepnunni og er sannarlega einn stærsti drifkrafturinn
á

bak

við

sköpun

og

uppbyggingu.

Þannig

haldast

sköpunargleði

og

eyðileggingarþörf í hendur og frumstæð ánægjan sem fylgir því að sjá hluti brotna,
rifna, sullast eða brenna, kyndir undir skilningi okkar á því að við getum haft drastísk
áhrif með smávegis framtaki og að það getur einnig verið skemmtilegt og
uppbyggjandi.
Allir uppgötva þessa fróun þegar þeir eru börn og flestir byrja að beita henni með
virkum hætti á sjálfa sig sem unglingar, skemma sambandið við foreldra sína, jafnt og
þeir þeirra, reykja, liggja og vorkenna sér í leit að unglingaþunglyndi. Það er auðvelt
að lifa í sjálfsvorkunn eyðileggingar í stað þess að beita henni á uppbyggjandi hátt ef
maður viðurkennir ekki þennan þátt. Því þó það rof sé nauðsynlegt þroskaskref þá
verður það aldrei skapandi og uppbyggjandi til lengdar heldur aðeins eyðileggjandi.
Að sama skapi er auðvelt að skemma hluti sem betur hefðu fengið að lifa áfram.
Mikilvægt er að velta fyrir sér í gegnum alla sköpun hversu langt eigi að ganga og
hvar eyðileggingin hætti að vera skapandi og verði hamlandi og heftandi, stöðvi
þroskaferlið og valdi stöðnun eða afturför.
Að reyna skilin milli ljótleika og fegurðar, brjóta niður til að byggja upp.
Ég tel að eyðileggingarmátturinn sé óhjákvæmilegt náttúruafl og tilheyri öllum
tilvistarstigum mannsins. Hann er jafnvel hvatinn í stökkum þar á milli. Hann er
óumflýjanlegur hluti sköpunar og þess vegna ekki rétt að hundsa hann heldur virða
jafnt og rannsaka.
Ég tel að meðvitundin mín felist í líkama mínum og það sé hennar vegna að ég geti
skilið á milli eyðileggingar og sköpunar. Fyrirbærafræðinni var ætlað að rannsaka
samband hins skynjaða við þann sem skynjaði, hún reynir að útskýra heiminn með
því að lýsa hvernig hann birtist meðvitundinni og markmið hennar var að kynnast
hinum ólíku birtingamyndum heimsins í reynslu okkar.11 Þar af leiðandi ætla ég núna
að rannsaka fyrirbærafræðina og samband hins skynjaða við þann sem skynjar.

11

Abram, David. The Spell of the Sensuous. Perception and Language in a More-ThanHuman World. New York: Vintage; 1st Vintage Books Ed edition, 1997, bls 36.
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Í heimi hinna bundnu listskrokka
Fyrirbærafræðingurinn Merleau-Ponty taldi að líkaminn væri forsenda fyrir öllu sem
við gerum, öllu sem við erum, öllu sem við skynjum. Að sama skapi og Kierkegaard
gerir Merleau-Ponty tilraunir til að leiðrétta stranga tvíhyggju hugar og líkama. 12 En
það eru ekki eingöngu heimspekingarnir sem reyna að finna leið út úr tvíhyggjunni.
Pina Bausch er einn áhrifamesti danshöfundur 20. aldar, hún setti fram fullyrðinguna
„Ég dansa, þess vegna er ég“.

13

sem er ljóðrænt mótvægi við heimspekilega

fullyrðingu Descartes14 „Ég hugsa, þess vegna er ég“15. Ég vil tengja sköpun Pinu við
fyrirbærafræði Ponty til að vega upp á móti þeim rótgrónu tvíhyggjukenningum um
líkama og vitund/sál sem við erum enn að kljást við. Fyrirbærafræðin var
byltingakennd heimspekistefna sem mótaðist við upphaf 20. aldar og hún náði
miklum vinsældum. Ekki er hægt að neita því að flest samfélög eru enn þann dag
byggð á hugmyndum tvíhyggjunnar. Kona, karl, svart og hvítt, gott, vont, líkami og
hugi, o.s.frv.
Ég sjálf nálgast ekki líkamann út frá líffræðilegri nálgun með tilheyrandi anatómíu,
„vélvirkni” og aðskildum kerfum eins og læknavísindin segja til um. Ég nálgast
líkamann eins og ég skil hann, skilgreini og skynja. Ég nálgast hann sem allt hitt,
hvernig hann upplifir lífið, allt í kring um okkur, hlutina, sem kraftinn sem miðlar og
finnur til, sem tilfinning, orkan sem fer á fætur, sem skapar sem og meðtekur.
Merleay-Ponty vill meina að það sé aðeins í gegnum líkamann sem hægt er að skynja,
því hið skynjandi sjálf byrjar fyrst að tengja við hinn lifandi líkama.16 Á íslensku
hefur þessi byltingakennda afstaða verið kölluð hin holdlega sjálfsvera, að
viðurkenna manninn sem hluta af dýrum jarðarinnar, einnig lífrænan uppruna
hugsana okkar og greindar. 17 Fyrirbærafræðin er sú grein heimspeki sem fjallar um
veru og eðli heims og veruleika. Hún rannsakar reynslu, hvernig hlutir eru upplifaðir

12 Abram, David. The Spell of the Sensuous. Perception and Language in a MoreThan-Human World, bls 45.
13 The American Society of Cinematographers . Bailiwick, John. Pina Bausch: “Dance,
Dance or We Are Lost”. Sótt 20. nóvember, 2012.
14 Internet Encyclopedia of Philosophy. René Descartes (1596—1650): Overview. Sótt
20. nóvember 2012.
15 Descartes ritaði fullyrðinguna í bók sinni Orðræðu um aðferð sem kom fyrst út á
frönsku árið 1637.
16 Abram, David. The Spell of the Sensuous. Perception and Language in a MoreThan-Human World, bls 45.
17 Zahavi, Dan. Fyrirbærafræði. Björn Þorsteinsson þýddi. Háskólaútgáfan.
Reykjavík, 2008,bls 64.
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og reynir að skilja tengsl líkamans við heiminn og hve mikil áhrif hann hefur á
reynslu okkar af honum.
Nálgun mín sem listamaður við listina er oftar en ekki í gegnum líkama minn og
skynjun hans. Í raun þrífst ég á ákveðin hátt á því að næra hann, ekki aðeins
bókstaflega, heldur á næringunni sem fæst í gegnum að skapa í gegnum líkamann. Í
andlegri iðkun, í uppreisn, í trans og leiðslu. Meðvitundina sjálfa öðlast ég með því
að sameina hugsun, skynjun líkamans. Ég nærist á þeirri frumþörf að veita tjáningu
hans frelsi sem er ekki aðeins líkamleg heldur einnig huglæg. Sjálf hef ég hlotið
tæknilega kennslu í dansi frá barnæsku og kem inn í listnámið verandi dansari. Mér
finnst áhugavert að fást við skynjun í gegnum líkamann á sama tíma og ég skapa í
gegnum hann. Listamaðurinn sjálfur skynjar það sem hann skapar fyrir þær forsendur
að hann er að skapa í gegnum skynjunartækið sitt, listmiðilinn sem er líkaminn. Bæði
sem áhorfandi og skapari á sama tíma.
Samkvæmt fyrirbærafræðingnum Ponty felur öll skynjun og athöfn í sér þátt
líkamlegrar sjálfveru sem færir okkur það sjónarhorn sem hluturinn birtist í. Við
upplifum hluti vegna líkamans, hann er tækifæri okkar til að hafa samskipti við
heiminn.18

Í grein eftir Ponty “The World of Perception” 19 segir hann að ef við samþykkjum að
leyfa skynjuninni og upplifuninni að leiðbeina okkur, þá erum við tilbúin að skilja
list. Hann segir að listaverkið sé skrokkur sem bundin er öllum sínum táknum og
smáatriðum en afhjúpar sig þó fyrir áhorfandanum. Þannig sé listaverkið táknmynd
skynjunarinnar jafnt og upplifunar. Það er í náttúru þess að verða séð eða heyrt og
engin þörf er á að skilgreina né greina listaverkið, þó svo það geti engu að síður verið
gagnlegt.
Merleau-Ponty vill meina að munurinn á að skilgreina list og að skynja list sé eins og
hvernig maður sér borð sem dæmi. Hann segir að borð hafi yfirborð með þrjár fætur
til að borða við eða lesa bók. Með þessa greiningu að leiðarljósi vill hann meina að
þarna séum við að skilgreina borðið en ekki að skynja það, upplifa. Til að skynja

18 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Maurice Merleau-Ponty. Sótt 20. desember
2012.
19 Maurice Merleau-Ponty. The World of Perception. Routledge, 2004, bls 95.
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borðið þyrftum við að upplifa það í nútímanum, á augnablikinu sem það lifir. Hvernig
helst það uppi, hver er áferðin á viðnum o.sv.fr.
Að skilgreina dansverk út frá gefnum hugmyndum væri eins og t.d. að spyrja sig:
Hvaða tækni er notuð? Hversu tæknilegir eru dansarar, hve sterkir og hve
sveigjanlegir?
Ég þarfnast frelsis til að losa mig burt frá skilgreiningunni svo ég geti skynjað í
gegnum sköpunina. Óþekkt tilvitnun segir sem dæmi „Great dancers are not great
because of their technique. They are great because of their passion.“20 Þegar ég finn
rétta tilfinningu í leitinni þá held ég áfram. Það getur þó vitaskuld gerst í ómeðvituðu
flæði að maður skapi út frá röngum forsendum, ef ég gef mér að listamaðurinn hafi
sett sér forsendur. Í mínu tilfelli væri það út frá hégóma, áliti eða væntingum annarra,
jafnvel tískubylgju og rúnki. Endurskoðun verður nauðsynleg sjálfsgagnrýninni sem
síðan fær mann til að feta nýjan veg. Fyrir mér er að skynja listina samtvinnað því að
skynja líkamann. Dansarinn er áhorfandinn, jafnt sem skaparinn.
Merleau-Ponty segir að öll málverk sem eru þess virði að ræða séu málverk sem eru
ekki táknmynd einhvers annars. Þannig málverk hermi ekki eftir heiminum heldur
skapi sinn eigin heim. Hann segir að listamenn sem mála andlistmyndir og vilja gera
góðar eftirhermur séu drifnar áfram af hégóma en ekki af ástinni að mála.

21

Ég

upplifi sem dansari að það er líkt og líkaminn geti ekki logið því hann finnur mun á
valdi hégómans og ástríðu hreyfingarinnar.
Pina Bausch vill meina að nálgun hennar að dansverki sé fyrst og fremst tjáningar
tilfinninganna sjálfra sem öðlast tungumál með hreyfingunni.
Þegar ég byrjaði fyrst að semja dansverk þá hugsaði ég aldrei um mig sem danshöfund,,
heldur að ég væri að tjá tilfinningar. Þrátt fyrir að hvert verk sé ólíkt, þá eru þau öll að reyna
að tjá eitthvað ákveðið sem er erfitt að orða. Í verkunum, tilheyrir allt, eitthverju öðru,
tónlistin, sviðsetningin, hreyfingin og allt sem sagt er.22

20

Dance Quotes. I dance, therefore I am. Sótt þann 12. desember, 2012.
Maurice Merleau-Ponty. The World of Perception, bls 95-98.
22
„When I first began choreographing, I never thought of it as choreography but as
expressing feelings. Though every piece is different, they are all trying to get at
certain things that are difficult to put into words. In the work, everything belongs to
everything else -- the music, the set, the movement and whatever is said. I don't know
where one thing stops and another begins, and I don't need to analyze it. It would limit
the work if I were too analytical“.þýðing höfundar. Birtist fyrst í New York Times, 29
september, 1985.
21
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Ég fékk einu sinni tækifæri til að dansa í verkinu Vorblótið (2010) 23 tónverk eftir Igor
Strawinsky og danshöfundur, Pina Bausch24. Undirbúningurinn að flutningi verksins
gerði það að verkum að ég þekki hverja hreyfingu, hvern takt, hvert augnablik sem er
eilíft í líkama mínum vegna langra og strangra æfingar. Þannig lærði ég tungumál
dansverksins. Verkið er mér hugleikið og markar skil í lífi mínu því að það vakti upp
ótal tilfinningar í eigin sjálfi. Fyrri reynsla mín hafði verið sú að verk vakti kannski
aðeins hughrif hjá áhorfendum en var aðeins tæknileg áskorun fyrir dansarann. Í
verkinu Vorblótið þurfti ég ekki að leika á sviðinu því að tilfinningarnar sem
framkölluðust í samruna hreyfinganna urðu til í hreyfingunni sjálfri. Verkið spann
sinn eigin heim skynhrifa sem sameinaði skynjun og krafta á milli listamanna og
áhorfenda.
Danslistin er á mörkum þess sem skynjar og þess sem er skynjað, hún er sambandið á
milli. Áhorfandinn og hluturinn sjálfur.
Sjálf hef ég fengist við marga listmiðla um ævina en dansinn er minn náttúrulegi
listmiðill í gegnum tjáninguna, sköpunina, líkamann og hreyfinguna. Ég tel mig
heppna að geta stutt mig við kennismiði eins og Merleau-Ponty, Kirkegaard og
listamenn á borð við Pinu Bausch. Staðfestan á mikilvægu gildi líkamans í lífinu jafnt
og listsköpun er mér stökkpallur. Ég er líkami sem hreyfist gegn tvíhyggjukenningum
nútímans. En ég tel að tungumál líkama míns hljóti að vera í náinni samræðu við
annars konar tungumál og að tjáning líkamans útiloki ekki tjáningu með orðum. Það
sem mér virðist mikilvægt að muna er að listsköpun tilheyrir ekki eingöngu sviði
hugans eða líkamans heldur öllum sviðum samtímis, öllum skynsviðunum og víkkar
þau út.
Merleau-Ponty segir:
Skynjun myndast í sambandi þess sem skynjar og þess sem er skynjað, tveggja hluta innan
lífheimsins. Ekkert er algjörlega hlutlaust eða kyrrt. Aðeins með því að viðurkenna líf hinna
skynjuðu hluta leyfum við orðum að myndast í dýpi sambands okkar við umheiminn. Skynjun
er þátttaka í umheiminum.

25

23 Sjá mynd 1 í viðauka.
24 Tranztheater Wuppertal. Rite of Spring. Sótt þann 5. desember, 2012.
25Abram, David. Between the Body and the Breathing Earth. A Reply to Ted Toadvine. Environmental
Ethics, 2005, bls 47.
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Fallegt blóm rís úr ruslahaug
Eyðileggingin felur í sér uppreisn. Hún er oftar en ekki forsenda uppreisnar, því án
hennar vantar aflið sem vill breyta, skemma, endurskoða, t.d. uppreisnin gegn
tvíhyggjunni, uppreisnin gegn ríkjandi gildum samtímans, uppreisnin gegn eigin
persónubrestum og samskiptaformum.
Í sjálfri uppreisninni tel ég að fyrsta stökkið á lífsleiðinni sé falið. Að endurskoða,
endurmeta og taka ekki hlutum sem fyrirfram gefnum. En þar með er ég stödd í fyrsta
áfanganum á þrískiptingu lífsleiða Kierkegaards sem er svið fagurkerans.
Fagurkerinn hefur séð í gegnum blekkingu hins borgaralega lífs og hann fyrirlítur
það. Hann þolir ekki hversdagsleikann og endurtekningu hans og er stöðugt í leit að
ævintýrum og spennu. 26 Fagurkerinn er stöðugt vansæll, því að „sá einn verður
hamingjusamur sem ekki blekkir sjálfan sig með því að halda að endurtekningin sé
eitthvað nýtt. Haldi hann það, verður hann leiður á henni. Sá sem valdi
endurtekninguna lifir. Hann hleypur ekki eins og smásveinn eftir fiðrildum eða tyllir
sér á tær til að gægjast eftir dýrð og dásemdum heimsins, því hann þekkir þær“.27
Fagurkerinn skilur sjálfan sig í andstöðu við samfélagið en er engu að síður háður því
vegna þess að hann mótar ekki sjálfstæða lífsstefnu á eigin forsendum. Hann tekur
ekki ábyrgð og verður eins og áhorfandi að lífinu. Hann forðast að skuldbinda sig á
nokkurn hátt og stendur á sama.
Ég ætla að skipta listferli mínum upp í þessa þrískiptingu Kierkegaards. Ég vil byrja á
að fjalla um dansverk sem ég sýndi vorið 2011 á Sequences hátíðinni sem haldin var í
Reykjavík.28 Þar vann ég annarsvegar með Unu Björk Sigurðardóttur í samstarfi við
Valery Smith og hinsvegar að dansverki í samstarfi við Bergþóru Einarsdóttur.
Verkið bar nafnið Welcome to the Greenhouse (2011). Hér mun ég ekki fjalla um
verkið í heild sinni heldur einungis dansverkið sem var sjálfstæður armur út frá
heildinni.29

26

Maurice Merleau, Ponty. The World of Perception, bls 171–190.
Kierkegaard, Søren. Endurtekningin. Þorsteinn Gylfason þýddi. Hið Íslenska
Bókmenntafélag, Reykjavík 2000, bls 211.
28
Sequences Art Festival. Haldin í Reykjavík 2011. Sótt þann 30. desember 2012.
29
Sjá mynd 2 í viðauka.
27
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Rýmið var gryfja. Áhorfendur stóðu fyrir ofan gryfjuna og horfðu niður í rýmið, yfir
járnhandrið. Í loftinu var slanga og úr henni streymdi heitt vatn. Gulur ljóskastari
hékk í loftinu sem lýsti upp gryfjuna og þegar ljósið ferðaðist í gegnum vatnið og
gufuna, sem myndaðist við samruna heita vatnsins og kalda andrúmsloftsins,
myndaðist mistur. Verkið var tímaverk því í rýminu var gjörningurinn aðeins einu
sinni framinn. Vegna mistursins sást á einu augnabliki aðeins mótað fyrir hreyfingum
dansarana en á öðrum var allt skírt, þar af leiðandi myndaðist draumkennt ástand.
Gryfjan var sjö metrar á dýpt og allir fletir hennar voru úr steinsteypu, hún var fyllt af
ruslapokum sem samanstóðu af afurðum neyslusamfélagsins. Dansverkið var spuni
sem fæddist inni í rýminu og hann lék á gráu svæði á milli gjörningalistar og
dansverks. Þrátt fyrir ruslið þá dönsuðum við og því mætti túlka ruslið sem
tortímingu. Í vatninu var hugsanlega von, því vatn er hreinsandi og ryður öllu úr vegi.
Báðir dansarar verksins, ég sjálf og Bergþóra Einarsdóttir, búum að tæknilegum
bakrunni í dansi og vegna þekkingar okkar á miðlinum og líkamlegrar þjálfunar
öðlumst við frelsi í túlkun sem fæst við þekkingu á eigin líkama jafnt og annarra.
Frelsið verður til vegna tæknilegrar þekkingar sem býr til líkamlegt stafróf. Þegar
maður treystir og sameinar orku tveggja líkama verður til jafnvægi sem myndar
kjarna og þá raðar maður stöfum stafrófsins saman á þann hátt sem líkaminn og
skynjun hans kýs. Okkur til góða myndaðist aldrei vantraust eða efi, þar af leiðandi
vorum við sem framlenging af hvort annarri og verkið rofnaði ekki fyrr en við
endalok þess.
Við unnum í snertingu við hvor aðra, við veggi og gólf, hlífðum ekki berum höndum
né fótum á steinsteypunni né í ruslinu. Í tortímingu samfélaga og því sem það felur og
lokar inni. Því sem skolast upp á strendur, fyllir sjóinn, fyllir lönd og verður seinna
raunveruleiki og heimkynni margra. Í verkinu vorum við verndaðar frá umheiminum
vegna rýmisins sem lokaði okkur frá áhorfendum. Til sýnis, en alveg sama, á móti, í
eyðileggingunni, drifnar áfram af hömluleysi og ástríðu. Við gengum út úr
gjörningum þaktar sárum, blóði og rifnum fötum. Eyðileggingin var óvænt inngrip í
verkið. Við gerðum ekki ráð fyrir því hún myndi birtast svo heiftarlega.
Eyðileggingin var þáttur sem fylgdi vegna sjálfs eðlis fagurkerans.
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Áhorfendur líktu verkinu sem ægifögru30 og fegurð hefur einkennt það síðan og lifað
þannig í minni þeirra sem sáu það. Þó fegurð innan hryllings. Hvers vegna myndast
fegurð í eyðileggingu? Hví rís blóm úr ruslahaug? Samkvæmt frummyndakenningu
Platóns um að öll hugtök eigi sér svörun í raunveruleikanum er t.d. fegurð til sem
slík, sem hún sjálf. Hlutur er þá fallegur, frekar en að mér eða þér finnist hann
fallegur.31
Andstæð kenning er að fegurð sé skynhrif, tilfinning eða túlkun þess sem horfir á
hlutinn „fegurðin dvelji í augum þess sem horfir“ 32. Til gamans velti ég því upp og
spyr sjálfa mig hví augu þess sem horfa sjá fegurð þegar það sem er fyrir augum er
sársauki og vænti þess að það hafi verið vegna vonarinnar sem vatnið átti að tákna.
Því ég gef mér ekki að hreinn hryllingur geti verið fagur, eins og að höggva saklausan
mann.
Ef skrefið frá fagurkeranum yfir í siðferðislegt líf. sem Kierkegaard lýsir sem
tilveruástandinu, sem tekur við af fagurkeralífinu háð þessari hömlulausu
eyðileggingu, sem felur ekki í sér ábyrgð því hún er jafnt og fagurkerinn sjálfur,
ábyrgðarlaus, þarf hann þá t.d. að upplifa ódauðleika sinn á trámatískan hátt, sem
hreinlega neyðir hann til að taka á vandanum, sem hrjáir hann og móta þar af leiðandi
lífsstefnu á eigin forsendu til að leggja rækt við innri mann?33
Ég tel t.d. að í mínu tilfelli hafi ég fæðst í uppreisn gegn ríkjandi gildum og
uppvöxtur minn einkennst af ævintýraleit fagurkerans sem elti fiðrildin. Ég lék mér
þó einnig að eldinum. Mitt stærsta stökk var fólgið í tráma sem færði mig á svið hins
siðferðislega lífs. Því að reynsla mín á trámatískum atburði umturnaði þeim
forsendum sem ég gekk alla jafna út frá. Þar af leiðandi vil ég meina að stökkið mitt,
þessi umturnun yfir í hið siðferðislega líf, hafi verið af völdum tráma. Því ætla ég að
fjalla um þetta stökk sem varð kjarninn og leiddi mig við gerð verksins 9/Málverk í
fullri lengd (2011-).

30

Hér vitna ég t.d. í samtal við Heklu Dögg Jónsdóttur, prófersors við myndlistardeild
LHÍ, í Reykjavík 02.04.2011.
31
Plótínos. Um fegurðina. Heimspekivefurinn. I. Níund 6. Sótt þann 15. desember
2012.
32
Beuty is in the eye of the beholder. þýðing höfundar.
33
Maurice Merleau, Ponty. The World of Perception, bls 161-167.
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Í stað lífsþorsta kom svarthol
Hugtakið tráma er dregið af grísku og merkir sár en einnig að forsendur okkar í hinu
daglega lífi geti breyst. Eitt af því sem veldur því að við neyðumst til að finna nýjar
forsendur til að byggja heimsmynd okkar á er trámatískur atburður, en hann kippir
burt undirstöðunum sem við göngum út frá þegar við hugsum um veruleikann.34
Áhugi minn á sálarlífi mannsins í heiminum öðlaðist nýja merkingu við stökk mitt frá
fagurkeranum til hins siðferðislega lífs. Stökkið mitt varð vegna lífsþorsta og
hispurslausrar eyðileggingar fagurkerans sem leiddi mig nánast til tortímingar.
Trámað mitt fól í sér meðvitundina um dauðann, þar sem ég áttaði mig á að
eyðileggingin var afl sem ætti að virða og bera ábyrgð á. Ég stóð frammi fyrir
dauðanum en valdi lífið. Í kjölfarið var lífi mínu umturnað og í stað lífsþorstans kom
svarthol. Sú upplifun neyddi mig til að endurskoða þátttöku mína í lífinu.
Líkami minn upplifði ódauðleika sinn, og vegna skynjunar hans varð ég fyrir tráma í
sálarlífinu og þar með breyttist þátttaka mín í lífinu jafnt og listinni.
Ég fór að fást við trámað sem viðfangsefni í sköpun minni, sem leið til að reyna að
skilja og vinna mig út úr því. Ég leitaði að ólíkum möguleikum mannsins til að vinna
sig út úr trámatískum atburðum en jafnt áhuga mínum á að grandskoða mitt eigið líf
fékk ég áhuga á sálarlífi annarra og því hvernig aðrir hafa unnið með og úr tráma.
Sálgreiningar nota hugtakið tráma og hugtakið hefur oft verið tengt við áfall. Áfall
sem tengist einhverju skyndilegu, eins og skyndilegu áfalli einhvers nákomins.
Trámað þarf ekkert endilega að vera tengt missinum sem fylgir andlátinu heldur
þjáningunni og samviskubitinu sem felst í því að lifa áfram. Til dæmis fólk sem
upplifir stríðsátök. 35 Ég held að mitt tráma stafi eimmitt af einhverju slíku,
tilfinningin að lifa þegar mér fannst, ef það hefði ekki verið fyrir læknavísindin, ætti
ég að vera dáin. Þar af leiðandi elti hugmyndin um dauðan mig við hvert fótspor.
Upplifun okkar má skipta annars vegar í raunveruleika og hins vegar í það sem
Jacques Lacan kallar Raunina.36 (Hann innleiddi hugtakið inn í sálgreininguna um
miðja tuttugustu öld). Raunveruleikinn er til vegna samskipta okkar í heiminum en
34

Sigrún Sigurðardóttir. Afgerandi Augnablik. Um tráma og úrvinnslu í kvikmyndinni
Andkristur eftir Lars von Trier. Greinagerð fengin Í Háskóla Íslands, 2011, bls 1.
35
Meðal annars fjallað um þessar afleiðingar í fyrirlestrinum Af ástæðuríkum ótta,,
haldinn þann 24.02.2010.
36
Sigrún Sigurðardóttir. Afgerandi Augnablik. Um tráma og úrvinnslu í kvikmyndinni
Andkristur eftir Lars von Trier, bls 1.
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raunin er hin líkamlega skynjun, upplifun okkar í og með heiminum, sem verður
aldrei fyllilega færð í orð. Til dæmis þegar trámatískri upplifun er breytt í reynslu
sem miðlað er með frásögn er alltaf eitthvað sem verður eftir. Eitthvað sem er handan
tungumálsins, raunin sjálf.
Slóvenski heimspekingurinn Slavoj Zizek hefur lýst þessu svo:
Bilið milli fegurðar og ljótleika er...............eimmitt bilið sem skilur raunveruleikann frá
Rauninni: Raunveruleikinn grundvallast á þeirri lágmarksupphafningu sem hugveran þarfnast
til að halda hryllingi Raunarinnar í skefjum. 37

Raunin sem Lacan og Zizek eru að benda á er eitthvað sem mér finnst áhugavert
verkefni innan lista, sem er oft líkt og Raunin; langt handan tungumálsins. Að setja
eitthvað í mynd sem ekki er hægt að tjá með orðum. Þetta hitt, sem er reynslan sem
við getum ímyndað okkur að búi í líkamanum, augnablikið, minningin sem er innra
með okkur, er ekki aðeins erfitt að útskýra fyrir okkur sjálfum heldur næstum
ógerlegt að túlka í orðum fyrir aðra. Ég tel að ef við viðurkennum ekki raunina þá
verður einstaklingur bældur og boginn jafnt og ef hann gefi ekki skynjun líkamans
tilvistarrétt sinn.
Í sambandi við hið ósegjanlega og líkamsvitundina finnst mér áhugaverð tilraun Lars
von triers í mynd hans Anticrist. Þar reynir hann að miðla sjálfri Rauninni til
áhorfandans.38 Hann reynir að benda á raunina sem í raun er ekki hægt að miðla og
þannig opnar hann fyrir þann möguleika að Raunin sjálf snerti áhorfendann 39.
Aukinn áhugi fyrir hinu ótúlkanlega í orði heltók mig í myndfletinum og ég fór líkt
og Trier að fást við að reyna tjá það ómögulega, sjálfa Raunina.
Rýmið sem ég vann innan var eins konar hyldýpi sálarinnar, en það var lokað og
verndað umhverfi þar sem engin greinileg skil eru á milli góðs og ills, rétt og rangs,
konu eða karls. Allt bara er og án ákveðinnar niðurstöðu.
Um er að ræða verk mitt sem bar eftirfarandi heiti:
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9
málverk í fullri lengd

Ég vann með fagfólki innan flestra deilda skólans, þar sem mér fannst hugmyndin
þarfnast ólíkrar reynslu jafnt og lífsnálgana til að ganga upp.
Listamennirnir sem ég valdi komu úr ólíkum áttum. Elísabet Birta og Bergþóra
Einarsdóttir starfa við dansdeild Listaháskólans og Telma María við leiklistardeildina.
Katrín Mogensen, Gudri Lapė og Ásta Fanney starfa við myndlistadeild, Teitur
Magnússon er mastersnemi í heimspeki við Háskóla Íslands og loks er Oddur
Sigmundsson í Tónsmíðadeild Listaháskólans. Oddur samdi jafnframt tónverk undir
verkið. Viðfangsefni verksins var Raunin og tráma.40
Verkið átti að taka á hinum ólíku upplifunum manneskjunnar í heiminum og
flöturinn, sem gjörningarnir urðu til á, voru myndgerving og skrásetning hennar.
Manneskjan innan hins siðferðislega heims með hreyfingum og aðgerðum í íhugun á
eigin lífi. Rýmið var afmarkað, kassalagað og myntugrænt. Það voru tveir fletir, einn
við gólf hinn við vegg þar sem allir gjörningarnir urðu til á. Í þeim fyrsta var flöturinn
málaður hvítur af hvítri veru, í þeim næsta birtist dansari sem stóð fyrir bleika litinn,
þar næst brúnn og svo koll af kolli, en alls voru gjörningarnir níu. Listamennirnir
reyndu að skrifa með myndmáli sögu sína í rýmið með því að ferðast í sálarhvelið og
framkvæma þaðan. Ég gerði tilraun við að tóna liti við tilfinningar í fletinum án
eiginlegs upphafs eða endis sem með hreyfingu líkamans máluðu málverk. Hver litur
fer yfir þann næsta í lögum. Saga yfir sögu. Eftir var flöturinn hvítur aftur eins og við
upphafið. Í lokin eru litirnir afmáðir og ekkert stendur eftir nema áferð, en hún er
skrásetning tímans og liðinna augnablika. Ég ætla að vitna hér í textabrot, sem
flæktist inn í smásögu sem ég skrifaði á þessum tíma, sem var eins konar kveikja af
þessari hugmynd um áferð sem skrásetningu. ,,Það er eins og sársaukinn sé skrifaður í
andlitinu á mér. Andlitið er skrásetning tímans. Eitt erfitt ár, markar sjáanleg ör í
speglinum, í húð sálarinnar“.41
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Niðurstaðan var fjögurra klukkutíma videoverk sem mun að endingu lifa í video
innsetningu. Ég veit ekki enn hvort mér hafi tekist að fanga Raunina sjálfa en ég gerði
í hið minnsta heiðarlega tilraun til þess. Fyrir mér skiptir það litlu máli hvort það hafi
tekist, því ferlið og rannsóknin var það sem var mikilvægt, þroskandi og mótandi.
Ég forðaðist að leikstýra samvinnumönnum mínum um of, ég miðlaði viðfangsefninu
í djúpri undirbúningsvinnu en síðan gaf ég lausan tauminn um leið og myndavélin var
komin af stað.
Í kjölfar verksins 9 tók ég þá ákvörðun að gera einungis svo djúpar tilraunir á sjálfri
mér því að þangað til ég fæ einhverskonar leiðbeiningu eða menntun í að takast á við
sálartetur annarra, get þá aðeins borið ábyrgð á mínu eigin og þolmörkum þess. Ég
fór þá að skoða listaverk sem reyna á þolmörk sjálfs listamannsins og tengi ég þar
mikið við Marina Abramović. Hún sem gjörningalistamaður framkvæmir
ábyrgðarfullar tilraunir á sjálfri sér, sem í samtali og samhengi við samfélagið bendir
á þætti innan þess, jafnt góða sem slæma.
Gjörningar Marina Abramović eru oftar en ekki á mörkum fegurðar og tortímingar.
Með þeirri listleið hefur henni tekist að afhjúpa rætur sjálfs samfélagsins. Til að
nefna: Árið 1974 gerði hún verkið Rhythm 0 sem andsvar við fjölmiðlaumfjöllum
þessa tíma sem vildi meina að gjörningarlistin væri ofbeldisfullt afl í stöðugri baráttu
við samfélagið.42 Hún setti upp 72 hluti sem áhorfendur fengu aðgang á að nota án
nokkurrar ábyrgðar. Einn þessara hluta var hún sjálf, þar með hlutgerði hún sjálfan
sig. Með þessum gjörningum, sem mótsvar við fjölmiðlagagnrýnina um framkomu og
gjörninga listamanna gagnvart áhorfandanum, reyndi hún á þolmörk listamannsins og
árhofandans. Þar sem hún framkvæmdi passíft hlutverk á meðan áhorfendur sinntu
hlutverki geranda. Á meðal hlutanna voru táknmyndir fyrir fegurð, eins og rós,
fjöður, hunang, en einnig táknmyndir eyðileggingar, svipa, skæri, byssa og byssukúla.
Í þá sex klukkutíma sem gjörningurinn fór fram, fengu áhorfendur frelsi án ábyrgðar
(hún sjálf skrifaði texta þar sem hún útskýrði að hún sjálf myndi bera alla ábyrgð á
því sem myndi gerast í gjörningnum) til að nálgast hlutina að vild, þar með hana
sjálfa. Í fyrstu voru áhorfendur passasamir en með líðandi tíma fóru þeir í vaxandi
mæli að sýna ofbeldisfulla hegðun. Hún var skorin, færð úr fötunum, og kúlan sett í
byssuna og henni miðað að haus. Þegar þessir sex tímar runnu út kynnti starfsmaður
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lok gjörningsins, og Marina fór úr hlutverki sínu sem hlutur og sýndi
tilfinningaviðbrögð. Við það var sem áhorfendur áttuði sig og það varð sturlun, flestir
urðu fyrir tráma, þeir hlupu út og leituðu áfallahjálpar. Verkið, hlutgervingin, varð til
þess að áhorfendur brutu eigin siðferðismörk vegna samruna ábyrgðarleysisins og
valdsins.43 Hér ber listamaðurinn ábyrgð á eyðileggingaraflinu og sýnir því virðingu.
Marina opnar aftur út í samfélagið og verður þátttakandi en að sama skapi áhorfandi,
þar sem hún tekur ábyrgð og verður sjálfstæð eining frá samfélaginu, en á sama tíma
tekst að afhjúpa það.
Í þessum gjörningi er Marina Abramović á sviði hins siðferðislega því hún með
eyðileggingunni ber ábyrgð á henni. En á sama tíma er hún lifandi vera í samfélaginu,
og með aðgerðum sínum afhjúpar hún það. Hún er í íhugun á eigin lífi og með þessari
íhugun nær hún að afhjúpa áhorfendur.
Hið siðferðislega stig Kierkegaard er fólgið í því þegar fagurkerinn lendir í
„lífskreppu“ af einhverju tagi og þarf að horfast í augun við sjálfan sig og gera
eitthvað í sínu eigin máli, hann velur sjálfan sig sem einstakling en með hliðsjón af
því sem hann deilir með öðrum. Munurinn á broddborgaranum (broddborgarinn er
maður sem gerir það sem ætlast er til af honum en það er félagslega ákvarðað í
samfélaginu sem hann býr í, hann raungerir ekki sjálfan sig í lífi sínu heldur ber
einungis uppi þau öfl sem eru ríkjandi hverju sinni) og hinum siðferðislega ábyrga
manni liggur í skyldunni og skuldbindingunni. Hinn siðferðislegi maður raungerir
aftur á móti hin almennu siðarlögmál, jafnframt því að þroska sjálfan sig. Þetta stig
krefst skuldbindingar sem hvílir á ábyrgum persónuleika einstaklingsins sjálfs, en
ekki aðeins á félagslegum forsendum broddborgarans.44

Í kjölfar verksins 9 og þeirra ákvarðana sem ég tók eftir ferlið fór ég inn í ferli þar
sem ég framdi nánast manndómsvígslur á sjálfri mér í formi gjörninga til að komast í
gegnum trámað og vinna mig úr því. En það var í ferlinu Snertu mig þar sem ég fór á
bólakaf í allskonar, tabú og tilraunir.
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Að baða sig í tabú
Ferlið Snertu mig (2012) var í listsköpun minni algjör stökkbreyting og kom mér
sjálfri á allt aðra hæð í sköpunarnálgun minni sem listamaður. Á þessum nýja stað var
ný uppspretta. Kveikjan að verkunum var þetta tráma, þessi lífsreynsla sem var eins
konar sálarmorð. Hún drap karakterinn sem bjó í mér áður. Skyndilega voru tvær
stöður í boði. Annars vegar að fela mig, hlaupa í burt, sem leiddi aðeins til ósigurs,
eða að heyja baráttu þar sem bæði var í boði að tapa eða sigra. Ég valdi stríðið.
Það var nánast lamandi og sturlandi að takast á við það sem ég hræddist mest og
myndgera eigin sársauka í gegnum líkamann, svo mögulegt væri að frelsast undan
honum, sjá innviðið, taka í höndina á dauðanum.
Ég varð mér úti um 10 lítra af kindablóði og þrjú kíló af fitu. Hugmyndin var óljós
tilfinning sem ég var ekki viss um hvert myndi leiða mig. Blóðið var mitt tráma. Allt
sem ég hræddist. Ég réttlætti sjálfan mig varðandi efnisnotkun mína, blóðið, fituna,
var grænmetisæta, fyrirleit kjötiðnaðinn og markaðssetningu dauðans, með því að
tilgangurinn hefði hreinlega æðri tilgang. Hann var upp á líf og dauða, að ná bata.
Dauðinn var búinn að heltaka mig í lifandi lífi og var með mér endalaust, alltaf, fyllti
hvert augnablik tímans. Í ferlinu varð svo til alda sem tók stefnu í átt sem mig óraði
aldrei fyrir.45
Ég hafði aldrei áður fundið raunveruleg tilfinningaleg tengsl á milli mín og efna sem
veltust um fingur mér, aðeins fundið þessi tilfinningatengsl í gegnum dansmiðilinn.
Mér leiddist plast, gerviefni, tölvur og tækni. Mig vantaði efni sem myndi kalla fram
tilfinningar, náttúru holdlegrar tengingar. Ég tók markvissa ákvörðun um að
framkvæma í hvert sinn sem þörfin kom til þess og líta aldrei svo á að ég væri að
sinna verkefnum eða skildum. Ég afmáði algjörlega línuna á milli sköpunar og
daglegs amsturs, gerði viljandi ekki greinarmun þar á milli. Þessi lína hverfur vegna
þess að listamaðurinn lifir samkvæmt þeirri hugmynd að samruni lífs og listar
sameinar lífið og listina öllum stundum. Til dæmis er það að upplifa tráma og skapa
sig úr tráma góð leið til að afmarka mörk á milli lífs og sköpunar. Vegna þess að
fyrirbærið sjálft, tráma, fer hvergi þó þú yfirgefir vinnustofuna, heldur fylgir þér við
hvern andardrátt sem og listin. Hún neyðir þig í raun til að lifa í hverju spori sem
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skapandi afl. Hún er þáttur hvers augnabliks. Áhrifin frá vinnunni búa í þér og fylgja
þér. Þau valda stökkbreytingu í tilvistinni sjálfri.
Í hverjum gjörningi gekk ég lengra og lokaniðurstaðan virtist alltaf jafn fjarri.
Ég vann málverk með efni, blóði og fitu. Ég leifði þessu að leiða mig áfram í
darraðardansi og á áður óþekktar slóðir. Ég bjó til innsetningu með öllum líkamanum
þar sem ég dansaði upp úr mörgum lítrum af blóði. Upp úr dauðanum. Ferlið og efnið
sjálft stjórnaði verkunum og gjörningnum.
Ég tók myndir og video af ferlinu jafnt og dansgjörningum sem urðu síðan
skrásetning af verkunum og voru sýndar á sýningunni Snertu mig sem opnaði 27.
apríl 2012, í nemendagallerí myndlistardeildar, Kaffistofunni.46
Ég velti fyrir mér hvort að þetta hafi verið stökkið yfir á svið hins trúarlega. Að baða
sig upp úr sínu eigin tabú, brjóta siðferðisviðmið, heyja baráttu við sjálfan sig og
sigra að lokum.

Trúarvitundin
Við drekkum öll sama vökvann

Hið æðsta skref tilvistarstiga Kirkegaard er trúarvitundin. En það er einhverskonar
uppgjör við hið siðferðislega, þegar einstaklingurinn sjálfur áttar sig á því að hann
geti ekki uppfyllt kröfur hins siðferðislega heims dregur hann sig í hlé og ræktar innri
mann. Þar eð hann finnur ekki hamingjuna í heiminum þá reynir hann að breyta
sjálfum sér. Það veraldlega skiptir ekki máli og hann afsalar sér því. 47 Á þessu stigi
getur hið trúarlega birst í margs konar viðleitni til sjálfsræktunar og andlegs þroska,
sem er að mestu leyti undir einstaklingnum sjálfum komið.48
Ég tel að Guð sé bara orð yfir veruleikann sem sinnissjúkir einstaklingar hafa gert að
afturhaldssömum leiðindasegg. Hindúismi lítur á allt sem eina heild sem er á leið til
sívaxandi uppljómunarinnar. Hann skiptir guði upp í mismunandi birtingarmyndir
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veruleikans og myndar stigveldi af guðum sem menn geta kosið að veita sérstakt
vægi til þess að rækta í sjálfum sér þá eiginleika sem þeim guðum eru eignaðir.49
Tveir stærstu guðirnir eru Shakti og Shiva sem hringsnúast sem eilífar andstæður sem
vega hvora aðra upp (jing jang) í eilífum ástarleik sem aftur myndar alla aðra
hreyfingu allt annað líf (þess má til gamans geta að rafeindir og nifteindir leika sama
leik í kringum atómkjarna sem allt efni er gert úr50).
Satanistar leita á svipaðar slóðir með dýrkun sinni á Satni, sem þeir sjá sem guðlega
birtingarmynd dýrslegrar einstaklingshyggju sem hafi verið barinn niður með því að
aðskilja guðdóminn frá manninum og búa til þennan umvöndunarsama föður,
fjarlægan okkur en samt áfjáðan í að stjórna hegðun okkar.51
Ég er sammála ofansögðum staðhæfingum að mörgu leiti, ég trúi því að guðdómurinn
sé í okkur sjálfum, hann sé bæði sköpunarkraftur og eyðilegging, hann sé hringrás en
þó með einum fyrirvara. Ein stærsta spurning vestrænnar heimspeki er ástæðan fyrir
þjáningu mannsins sem guðfræðin svarar með því að með syndinni hafi maðurinn
fjarlægst guð. Ég trúi því ekki að maðurinn hafi fjarlægst guð þar sem hann virðist
vera í fullkomnu samræmi við allan annan veruleika (guð), bæði mildur, göfugur og
elskandi en einnig harður ofbeldisfullur og hatrammur.
Meðvitundin sjálf verður skýrust á sviði hins trúarlega því það flækist ekkert fyrir
henni sem skiptir í raun engu máli. Því þá er meðvitundin sjálf líkt og
einstaklingurinn laus við alla fylgifiska fagurkerans, jafnt og hins skuldbundna
siðferðislega sjálfs, hún verður meðvituð um sársaukann og flýr hann ekki.
Meðvitundin verður hringlaga, jafnt og gatið, tómið, hofið. Þar af leiðandi myndast
tær meðvitund sem er hugsanlega nær uppsprettunni sjálfri, sköpuninni.
Þar sem sköpunin og eyðileggingin jafna hvort annað út, þá skapast tóm fyrir flæði
lífsins og með frjálsri óháðri meðvitund loks, samviskufrelsi. Sem frelsar mann allri
samvisku og lætur mann þess í stað taka ábyrgð á henni. Það er að ganga ekki tíu
skref á undan sér heldur að ganga tíu spor með sér. Meðvituð uppsveifla eða
stjórnleysi. Kierkegaard vill meina að á sviði hins trúarlega hefur einstaklingurinn
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viðurkennt sársaukann og lært að lifa með honum og þá tel ég að þar með verði til
meðvitund sem viðurkennir eyðilegginguna og dansar með henni, friðsamlega.
Shiva er sagður hafa skapað heiminn í dansi.52 Kosmískur dans Shiva er kallaður
Anandatandava, 53 sem þýðir dans algleymis og táknar sköpunar og eyðingaröfl í
hringrás alheimsins, sem og daglegan takt fæðingar og dauða.54 Dansinn er myndræn
allegoría á hinum fimm megin birtingamyndum eilífðarorku: sköpunar, eyðingar jafnt
og varðveitingu frelsunar og blekkingarinnar. Dans Shivu er séður sem list, þar sem
listamaðurinn og listin sem hann skapar, verður að einu. Í gegnum dansinn virkjast
orka sem sameinar „guð“ og sköpun. Tilgangur dansins er að sleppa sálu mannkyns
frá ranghugmyndum, snöru myndbirtinga og blekkinga. Í raun er staður dansins settur
fram sem miðja alheimsins, inn í hjarta sjálfs dansarans/listamannsins. Dansinn er
séður sem brunnur allra hreyfinga í heiminum. Lasya er annað formið sem dans Shivu
tekur á sig en hitt er Tandava sem er ofbeldisfullur og hættulegur dans sem tengist
niðurrífandi öflum í veraldarsýnum, lífstílum og viðhorfum. Ég tel að þessar ólíku
birtingamyndir guða í indverskum trúarbrögðum séu í raun táknmynd eða
myndgerving fyrir ólíka krafta sem búa innra með okkur öllum. Guðirnir séu í raun
skapaðir sem formúla eða farvegur. Mér finnst hinduisminn hitta naglann á höfuðið í
þessari líkingu sinni á sköpunarkraftinum í Shivu og því sem gerist hið innra þegar
við leyfum sköpuninni að ná í gegnum líkamann.
Fyrsta einkasýning mín var þann 16. nóvember 2012 og bar hún nafnið Ylhýra.55 Þar
sameinaði ég marga eiginleika/þætti sem hafa fylgt mér undanfarin ár, hún var til
húsa á Kaffistofunni við Hverfisgötu.
Ég vann aftur með Bergþóru vegna góðrar reynslu á samstarfi okkar í gegnum árin og
þeirrar sérstöku tengingar sem við höfum í sköpunarflæðinu. Einnig vann ég með
tónlistarmanninum Þorbirni Þorgeirssyni af sömu ástæðu.
Ég var höfundur á meðan Bergþóra var sú sem túlkaði og dansaði. Ég stjórnaði ekki
beint hreyfingu hennar, heldur reyndi að miðla til dansarans, þeirri tilfinningalegu
nálgun að viðfangsefninu sem átti að skapa hreyfinguna, við fundum tengingu og sá
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hún um tjáninguna. Það er einmitt þetta sem ég kann vel við að nota hreyfingu í list
minni. Að tjá eitthvað með líkamanum. En ekki sperra líkamann í liði. Á því stigi sem
ég er núna vil ég vera bak við upptökuvélina, ég vil stjórna hreyfingu
upptökuvélarinnar og hafa yfirsýnina. Ég varð fyrir áhrifum frá efnisnotkun í
skúlptúrum Louise Bourgeois og frá hreyfingum Pinu. Einnig frá aðferðum Marinu
þar sem list hennar er reynsla og ferðalag fyrir bæði hana sjálfa og áhorfandann. Í
þessu verki notaði ég aftur kindablóð og mjólk. Rautt og hvítt. Dauða og líf. Ég vildi
vinna með gildishlaðin efni. Hlaðin tilfinningum og merkingu í heiminum,
trúarbrögðum og samfélaginu. Ég virkjaði viljandi öll skynhrif áhorfendans vegna
þess að ég var að leita að því að vekja upp tilfinningar, hrista og valda ruglingi. Ég
nýtti mér til þess mörkin á milli fegurðar og hryllings og hafði þau að leiðarljósi. Ég
vil að áhorfendur gangi út og spyrji sig spurninga, jafnt og ég sjálf svo ég geti haldið
áfram að spyrja og rannsaka. Ég baðaði marga fermetra af samansaumuðu hvítu efni
upp úr blóði. Festi þau upp eins og göng sem tóku á móti áhorfandanum og leiddu
hann inn í verkið.56 Að láta áhorfendur ganga í gegnum blóðgöngin var tilraun til að
snerta á sárum áhorfandans, kannski trámanu sjálfu. En leiðin sem ég valdi var að
draga fram fegurðina sjálfa innan þeirra, villa fyrir raunveruleikanum, sem áttaði sig
kannski ekki á valdi fegurðarinnar. Ég held þó að það sem skapaði rugling meðal
áhorfandanna var þetta samband eða bil á milli raunarinnar og raunveruleikans. Við
enda ganganna var miðja sem tók á móti áhorfandanum, hof til verndar, og innan þess
var skúlptúr fylltur af mjólk sem var lífið. Ég varpaði dansverki á yfirborð
mjólkurinnar og tók upp að ofanverðu á hvítu gólfi þannig að samruminn við
mjólkina væri sannfærandi. Áhorfandinn líkt og myndavélin fylgdist með verunni að
ofanverðu sem ferðaðist í hringhreyfingu, klædd húðlituðum, hlutlausum galla.
Skúlptúrinn var vafinn hvítu efni. Allt hvítt, en leiðin þangað rauð.57
Blóðið var storknað og myndaði harða áferð í göngunum sjálfum, bæði veggjum og
gólfi. Lyktin var sterk, blanda af blóði og mjólk. Hljóðverk eftir Þorbjörn hljómaði
allt í kring um göngin sem voru lýst upp með kastara. Blóðlyktin vék fyrir mjólkinni
og samruninn myndaði enn frekari rugling, gólfið í göngunum var klístrað af blóði,
sem sást ekki vegna ljósa en olli þó skynáhrifum.
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Við enda verksins í framhaldi af hofinu var herbergi þar sem ég vildi að áhorfandinn
fengi smá frið. Með þremur stórum innrömmuðum ljósmyndum af dansaranum.
Kjarninn. Heilinn. Tilfinning og form. Ólíkar frummyndir, frumur. Friður.
Samantekt.58
En þá komst áhorfandinn ekki lengra í þessu ferðalagi og þurfti að ferðast í gegnum
allt, afturábak, til baka.
Marina Abramović talar um mikilvægi undirbúningsferlisins fyrir sköpun. Hún
tileinkar sér hegðunarmynstur, sem felur í sér daga án fæðu, daga án tungumáls, daga
í þögn í náttúrunni. Hún gefur sér tíma að tengjast þeim sem hún vinnur með, í
gegnum líkama og sál.59 Ég er sammála henni um undirbúninginn og mikilvægi hans
og finnst hann eigi að vera á sviði hins trúarlega, því andlega. Ég tel að
undirbúningsferli hjálpi sjálfu sköpunarferlinu en einnig haldi listamanninum sjálfum
á floti, í jafnvægi, í fókus sem hjálpar til við að fleyta áfram drifkraftinum. Andlegt
undirbúningsferli er mikilvægt hverju sköpunarverki, sama á hvaða tilvistarstigi og
skynjunarstigi það er á. Ég tel að leiðin til sjálfskoðunar og tilraunir á eigin sálarlífi sé
í gegnum þess konar undirbúningsferli sem veitir okkur frið, yfirvegun, aga og
hjálpar kraftinum innra með okkur að rísa til að blómstra.
Að sama skapi tel ég að sá sem ætlar sér að lifa sem listamaður þurfi alltaf að snúa
aftur til samfélagsins, fólksins. Til þess þarf hann að öðlast frelsið til að flakka á milli
ólíkra hæða vitundarstiga, eins og við hverja lotu er fæðin, endurnýjun. Með hverri
lotu öðlast hann meiri þekkingu á eigin sjálfi, jafnt og samfélagsháttum, valdi þess og
kúgun. Í gegnum þessa reynslu getur hann t.d. reynt að deila reynslu sinni með því að
vera sá sem bendir á lífsleiðir, brautir, afhjúpar skítinn, sorann, kúgunina, sýnir
fegurðina, ástina, dauðann og lífið. Hann þarf í samtali sínu að standa jafnfætis og
opinn öllum. Ekki aðeins menningarkreðsunni, listaspírunum, elítunni, fína fólkinu.
Listin þarf að synda um skítugar göturnar, lauma sér inn í píramída og brjóta gildi
þeirra til mergjar. Listaverkin sem hann skapar þurfa að geta staðið ein, án
aðstoðarmanna,

án

útskýringa,

listaverkið

ætti

helst

að

hafa

eiginleika

líkamstungumálsins og vera opið fyrir skynjun annarra. Þá meina ég ekki að verkið
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sjálft þurfi að grípa alla, eða heilla, fólk má hata það og elska. En það má bara ekki
setja sig á stall fyrir ofan og útiloka sig frá fjöldanum. Hætta er á að listamaðurinn
fari að þjóna hlutverki predikarans, jafnvel trúarleiðtoga ef hann telur sig bera
sannleikann. Ég tel að, þrátt fyrir að það sé gott að vita hvar maður stendur í
heiminum og vera meðvitaður um það, þá sé mikilvægt að drepa fyrirferðamikla
fylgifiska, á borð við sjálfsfróun egósins, upphafninguna á eigin ágæti. Og til að halda
báðum fótum á jörðinni, burt séð frá vitundarstigum og meðvitund, þarfnast stökkið
til hringrásarinnar, eyðileggingu. Í raun lít ég svo á að besta leiðin til að nálgast hið
trúarlega stig og koma í veg fyrir upphafningu sé að blanda saman „trúðnum“ og
„trúnni“. Listamaðurinn verður að hafa húmor fyrir sjálfum sér jafnt og öllu öðru, hin
eiginlega uppspretta er öllum í boði. Við drekkum öll sama vökvann.

Rúnk Predikun Fórn

Þarf að brjóta niður hið trúarlega vitundarstig með komík til að koma í veg fyrir
stöðnun, til þess að sameina listina og lífið? Munurinn á einsetumanninum og
listamanninum er samtalið sem listamaðurinn þarf að eiga við samfélagið. Hann þarf
að geta án predikunar talað við hvern þann sem lifir innan þess, vegna þess að hann er
þátttakandi í því sjálfu. Ef listaverkið sjálft verður að predikun, upphafningu, er það í
raun ósjálfbært, því það þarfnast útskýringar listmannsins eða listfræðingsins.
Eiginleikar trúðsins eru þeir að hann segir sannleikann, hann er ekki fyndinn fyrir
þeim sem sannleikurinn særir, því sannleikurinn er einfaldur. Eiginleikar trúðsins
þurfa að búa í listamanninum, og hann þarf að kunna að segja sjálfum sér
sannleikann.
Eyðileggingin hér er mikilvæg til að viðhalda hringrásinni. Ég „listamaðurinn“ brýt
upp hið trúarlega, hið „æðra“ með gríni. Af sjálfri mér jafnt og samfélaginu. Til að
forðast predikun og rúnk. Listamaðurinn skal ekki fórna sér til að ná hyllum,
peningum eða frægð. Þó það sé engu að síður fyrirbæri sem ekki er hægt að stjórna
innan samfélagsins. Ef listamaðurinn fórnar sér fyrir galdra/krafta eins og í
Hávamálum, sjálfsfórn Óðins, þá getur hann stundað þær í friði á bak við luktar dyr,
en ekki á forsíðu Séð og heyrt, Morgunblaðsins né í Sjálfstæðu fólki. En eins og
dæmisagan um Óðinn í Hávamálum, þá er frásögnin farvegur og að sama skapi mætti
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líkja þeirri dæmisögu við listaverkið. Því það eru þau sem mega lifa og nýta sér
sviðið sem stökkpall út í heiminn. Í sínu eigin samtali við það, standa sjálfstæð, opin,
í beinni línu við allt sem er, var og verður.
Ég tel að allt það sem við finnum sé sammannlegt. Sá sem túlkar, kafar og reynir að
setja fram á einhvern hátt, mismunandi tilraunir. Ekki til sjálfhyllingar heldur til að
tjá, samfinna saman. Með því að deila í gegnum sköpun er hægt að upplifa saman, allt
það fegursta, allt það versta. Finna, elska, hata. Ég er ástfangin í leit minni að sköpun.
Að lifa er að finna, að elska að skapa.

Ég vitna aftur í handritið Rautt eftir John Logan þar sem Rothko er að pirra sig yfir
þeirri kröfu aðstoðarmanns síns um að fá útskýringu á því af hverju Rothko ætlar að
reka hann:
Rothko:
Hlustaðu, strákur, þú þarft ekki að eyða meiri tíma með mér: Þú þarft að hitta jafnaldra þína
og búa til þinn eigin heim, þitt eigið líf….Þetta hérna er staður fyrir gamla menn, menn sem
hafa þegar kallað yfir sig sín örlög. Þú þarft að fara þarna út, núna, láta vaða, steyta hnefana
framan í þá, kaffæra þá með blaðrinu í þér….Láttu þá horfa!
Þegar ég var á þínum aldri, var starf listamannsins einmanalegt starf. Engin gallerí, engir
safnarar, engir gagnrýnendur, engir peningar. Við áttum enga mentora. Við áttum enga
foreldra. Við vorum einir. Samt var þetta gullöld, af því við höfðum engu að tapa, en lífssýn
að vinna.60

III.

NIÐURSTAÐA
Jafnt í stíu svína og hásæti guða
Sem listamaður beiti ég öllum þeim vitundarstigum sem mér hefur tekist að komast á
og vinna mig í gegnum. Það frelsi sem fagurkerinn býr yfir dregur mig inn á brautir
sem ég hef ekki séð fyrir og veitir mér innblástur, drífur mig áfram og kveikir undir
sköpunarþörfinni. Hún er drifin áfram af ástríðu, tilfinningunum sem stjórna
samskiptum mínum, líðan og andspyrnu.
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Þau áföll sem ég hef orðið fyrir í lífinu hafa dýpkað skilning minn á mörgum af
mikilvægustu þáttum lífsins. Úrvinnslan úr þeim hefur hjálpað mér að meta lífið betur
og þróað með mér þá ábyrgðartilfinningu, skilning og samkennd sem er nauðsynleg
til þess að komast yfir á stig hins siðferðilega lífs þar sem andvaraleysi fagurkerans
víkur fyrir aukinni meðvitund án þess að setja frelsi hans mörk. Þetta gerir mér kleyft
að standa á sama um allt það sem sannarlega skiptir engu máli en láta mig þó varða
um allt og ekkert.

Hvað viðkemur hinni trúarlegu vitund minni hef ég upplifað þann innri frið og
hamingju sem Kirkegaard tengir við hið trúarlega tilverustig, brotið gegn settum
siðferðisviðmiðum, tilfinningum annarra og almennri hegningarlöggjöf fyrir æðri
tilgang og jafnvel komist í beina snertingu við sjálfan guðdóminn. Engu að síður hef
ég ekki dvalist mikið á þessum slóðum, kannski að einhverju leiti vegna þess að ég
hef ekki náð fullum tökum á þessu vitundarstigi. Þó tel ég að þar vegi hærra að minn
tími til þess að setjast að í hamingju þess sé einfaldlega ekki kominn. Þegar ég hef
nálgast þetta stig hef ég fundið hjá mér þörf til þess að ferðast aftur inn í aðstæður
sem gera það óhjákvæmilegt að gangast aftur inn á forsendur fyrri og lægri
vitundarstiga, einmitt til þess að geta lært enn meira af þeim, þróast enn lengra og
haldið sköpuninni óheftri áfram, í ótrufluðu flæði. Ég hef sparað mér hið trúarlega
vitundarstig til þess að geta haldið áfram á braut minni sem listamaður, eins og ég
skilgreini það hugtak, sem leitandi, skoðandi, rýnandi og í stöðugri samræðu við
samfélagið.
Húmorinn gagnvart lífinu og því sem á vegi manni verður og mætir, vegur ekki
minna en sjálfur guðdómurinn. Við þörfnumst trúða sem segja sannleikann í
samfélaginu, jafnt og í okkur sjálfum, til að mynda mótvægi á eigin hæðum og
lægðum jafnt og annarra. Til að jarðtengjast, til að fara í hringi, ferðast upp
tilvistarstigin, í hreyfingu upp stig eftir stig eftir hæðir. Við hvert þrep verður ferlið
auðveldara, eftir því sem við öflum okkur meiri þekkingu, aukna reynslu, aukinn
skilning og húmor.
Eyðileggingin er jafn mikilvægur þáttur og uppbygging í ferli sköpunar minnar. Hann
viðheldur sköpunareldinum. Hann gerir mér kleift að þróast og þroskast, læra af
mistökum, jafnt og hlægja, sem færir mér síðan möguleikann á að halda áfram. Hann
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viðheldur flæðinu sem felst í að brjóta til að byggja og eyða til að skapa. Alveg eins
og Kosmískur dans Shivu, sem táknar sköpunar- og eyðingaröfl í hringrás alheimsins,
tel ég að listamaðurinn þurfi að viðhalda sköpunar- og eyðingaröflum í sjálfum sér til
að koma í veg fyrir að staðna.
Ég tel mig þurfa að brjóta niður og afbyggja mín eigin skref og vitundastig til að vera
sífellt að endurskoða viðhorf mín jafnt og mig sjálfa. Ég þarfnast húmors til að geta
gert grín af minni eigin veru í heiminum. Ég þarfnast stjórnlausrar ástar, jafnt og
ramma hins siðferðislega, sem og efahyggju og trú. Ég vil mótvægi og þversögn. Ég
vel ferðalagið sem fer með mig þvers og kruss, upp, upp, upp. Ég nýti mér frelsið sem
felst í viðbrögðum mínum við líðandi stundu, en þar er sjálft frelsið falið, í
augnablikinu. Ég nýti mér það til þess að geta valið hvað skal ríkja og leiða mig
áfram á hverju augnabliki fyrir sig. Því augnablikið er fyrst og fremst spegill minn og
stökkpallur til framkvæmdar og sköpunar. Hvort sem á þessu augnabliki ég sé að
velta mér upp úr saur í svínastíu, sleikja blautt malbikið eða fljúga gegnum
gullslegnar skýjabreiður. Ég tel að líf listamannsins sé eilífðarferðalag á milli
tilvistarsviða, skynsviða við og með áhorfandanum. Við ferðumst í gegnum trámað,
rýmum raun í veruleikanum, á ferðalagi ímyndunaraflsins, undirmeðvitundar og
drauma. Í uppreisn við allt og ekkert við veruleikan sjálfan ferðumst við á vegi
eyðileggingar jafnt og sköpunar. Til að lifa þetta ferðalag af er húmorinn lykill
endurnýjunarinnar og gleðinnar. Rótin stækkar og þroskast við hvert stig, hvern
hlátur, hvert tráma og hvern sigur.

27

IV.

HEIMILDASKRÁ
Pentuð og útgefin rit:
Abram, David. The Spell of the Sensuous. Perception and Language in a More-ThanHuman World. New York: Vintage; 1st Vintage Books Ed edition, 1997.
Coomaraswamy, Ananda Kentish. The Dance of Śiva. Fourteen Indian Essays New
York, The Sunwise Turn. 1918.
Descartes, René. Orðræða um aðferð. Magnús G. Jónsson og Þorsteinn Gylfason
þýddu. Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík. 1998.
Kierkegaard, Søren. Endurtekningin. Þorsteinn Gylfason þýddi. Hið Íslenska
Bókmenntafélag, Reykjavík 2000.
Logan, John. Handritið Rautt. Guðrún Vilmundardóttir þýddi. Borgarleikhúsið 20112012.
Maurice Merleau-Ponty. The World of Perception. Routledge 2004.
Slavoj Zizek. Óraplágan. Haukur Már Helgason
bókmenntafélagsins. Hið íslenska bókmenntafélag 2007.

þýddi.

Lærdómsrit

Sigrún Sigurðardóttir. Afgerandi Augnablik. Um tráma og úrvinnslu í kvikmyndinni
Andkristur eftir Lars von Trier. Greinagerð fengin Í Háskóla Íslands 2011.

Sunneva Ása Weisshappel, höfundur. Dramantik Mind Writer. Skráð í apríl
2012. (óútgefið).
Sunneva Ása Weisshappel, höfundur. Maja og Burkni. Skráð haust 2011.
(óútgefið).
Sunneva Ása Weisshappel, höfundur. Yfirlýsing höfundar/Artist statement. Skráð
október 2012. (óútgefið).
Vilhjálmur Árnason. Farsælt líf, réttlátt samfélag – kenningar í siðfræði.
Heimskringla/Mál og menning, Reykjavík 2008.
28

Zahavi, Dan. Fyrirbærafræði. Björn Þorsteinsson þýddi. Háskólaútgáfan. Reykjavík
2008.

Munnlegar heimildir:
Samtal höfundar við Heklu Dögg Jónsdóttur eftir opnun Sequences hátíðarinnar sem
haldin var í Reykjavík 02.04.2011
“Um tráma” fjallaði Sigrún Sigurðardóttir í fyrirlestrinum “Af ástæðuríkum ótta.“
Konur sem hælisleitendur. “Hádegisfyrirlestur á vegum RIKK (Rannsóknarstofu í
Kvenna- og kynjafræði) í Háskóla Íslands, 24. febrúar 2010.

Vefheimildir:
Akers, Matthew og Dupre, Jeff. Marina Abramovic: The Artist Is Present.
Heimildarmynd um einkasýningu hennar í The Museum of Modern Art í New York.
05.06.2012. Sótt þann 4. janúar 2012.
http://www.imdb.com/title/tt2073029/
Church of Satan. Theory/Practice. Sótt þann 2. desember 2012.
http://www.churchofsatan.com/Pages/index.html
Dance Quotes. I dance, therefore I am. Sótt þann 12. desember 2012.
http://www.tulsaswingdanceclub.com/content_pages/2009_city_dance_contest/2009_
city_contest_info.htm
Gruenwald, Christine og Marchand, Peter. Hindu Gods and Goddesses, Shiva.
Sanatan Society. Sótt þann 2. desember 2012.
http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses/shiva.htm
Hinduism. Nataraj. The Dancing Shiva. Sótt 2. desember 2012.
http://hinduism.about.com/od/lordshiva/p/nataraj.htm
Internet Encyclopedia of Philosophy. René Descartes (1596—1650): Overview. Sótt
20. nóvember 2012.
http://www.iep.utm.edu/descarte/
29

Marinu Abramović. Art Manifesto. At the Smithsonian’s. 07.05. 2012. Sótt þann 4.
janúar 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=dnJfMChXbfs.
Moma Multimedia. Rhythm 0. Marina Abramović. Sótt þann 4. janúar 2012. 1974.
http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/1972
Pina Bausch. Viðtal sem birtist í New York Times 29. september 1985. Þýðing
höfundar. Sótt þann 3. september 2012.
http://www.imdb.com/name/nm0062471/bio#quotes
Plótínos. Um fegurðina. Heimspekivefurinn. I. Níund 6. Sótt þann 15. desember
2012.
https://heimspeki.hi.is/?page_id=583
Sequences Art Festival. Haldin í Reykjavík 2011. Sótt þann 30. desember 2012.
http://sequences.is
Stanford Encyclopedia of Philosophy. Maurice Merleau-Ponty. Sótt 20. desember
2012.
http://plato.stanford.edu/entries/merleau-ponty/
The American Society of Cinematographers . Bailiwick, John. Pina Bausch: “Dance,
Dance or We Are Lost”. Sótt 20. nóvember 2012.
http://www.theasc.com/blog/2011/01/17/pina-bausch-“dance-dance-or-we-are-lost”/
Tranztheater Wuppertal. Rite of Spring. Sótt þann 5. desember 2012.
http://www.pina-bausch.de/en/pieces/fruehlingsopfer.php
Vísindavefurinn. Hvað er tilvistarstefna? Sótt 20. október 2012.
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5179
Vísindavefurinn. Hvað eru jónir og hvað gera þær? Sótt 1. janúar 2013.
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2253
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Vísindavefurinn. Hver var Søren Kierkegaard og hvert var framlag hans til
heimspekinnar? Sótt 2. október 2012.
http://visindi.rhi.hi.is/svar.php?id=60177
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V.

VIÐAUKI
Ljósmyndir af verkum

myndir 1.
Vorblótið.
Dansverk eftir Pinu Boush, í flutningi nemenda við Klassíska Listdansskólans.
Flutt á sviði Borgarleikhússins vor 2010.
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myndir 2.
Weelcome to the Greenhouse.
40 min Dansverk/gjörningur.
Flutt á Sequences hátíðinni í Reykjavík 02.04.2011.
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myndir 3.
9/Málverk í fullri lengd, 2011-.
Níu gjörningar, Níu flytjendur.
Varðveisla í videoformi, efnislengd 3 kltm og 45 min.
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myndir 4.
Rhythm 0 1974.
Marina Abramović.
Gjörningur; 6 kltm
Studio Morra, Naples
Courtesy the Marina Abramović Archives
© Marina Abramović
Sótt þann 5. janúar 2013.
http://www.art21.org/images/marina-abramović/rhythm-0-1974
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myndir 5
Snertu mig 2012.
Sýnishorn af gjörning.
Blóð, vatn, strigi, líkami.
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mynd 6.
Snertu mig 2012.
Innsetning.
Blóð, vatn, strigi,
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mynd 7.
Dans Shivu.
Anandatandava.
Sótt þann 7.janúar 2013.
http://www.narthaki.com/info/tdhc/images/tdhc5c.html

41

mynd 8
Ylhýra 2012
Plaggat fyrir sýningaropnun þann 16. nóvember 2012.

42

mynd 9.
Ylhýra 2012.
Fyrsti hluti. Blóðgöng.
Blóð, lök, rými.
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myndir 10.
Ylhýra 2012.
Annar hluti.
Mjólkurskúlptúr, videovörpun, videoverk.
Blóð, lök, mjólk, strigi, videoverk, skjávarpi.
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mynd 11.
Ylhýra 2012.
Þriðji hluti.
Ljósmynd (breidd 1 metri).
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