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Ef listin er afl þá er hún hin góða móðir sem fæðir af sér heilu veraldirnar, nærir þær 

og gleypir loks í órjúfanlegri hringrás. Hún er einnig blóðþyrst, grimm og ógnvænleg. 

Ritgerðin tekst á við þau andstæðu öfl sem búa í heiminum. Listsköpun sem sprettur 

út frá mótsögninni. Ég greini verk mín út frá þessum togstreitum.  
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I. INNGANGUR 

Verði ljós 

Í listsköpun minni sæki ég í sturlun, hún er afleiðing ástarinnar, ástarinnar á listinni. 

Með henni fer ég á skjön við samfélagslegt uppeldi mitt. Þar upplifi ég fullnægju, 

þegar verk mín hafa skapast út frá kraftinum í átökum rökhugsunar og rökleysu. 

Aðeins þar upplifi ég að list mín geti hreyft við áhorfendum. Hugur minn verður 

fársjúkur með rökhugsuninni einni í sköpunarferlinu. Með tímanum hef ég fundið 

hvernig árekstrar andstæðra póla hafa fært mér kraftinn sem knýja mig áfram í 

listinni. Líkt og kuldinn í háloftunum og hitinn í jörðinni sem mynda í andstæðum 

sínum stórfenglegustu flugeldasýningar náttúrunnar. 

Í fjölgyðistrú er sálin sögð vera allstaðar í náttúrunni. Þetta veitir manneskjunni djúpa 

samkennd og virðingu fyrir hinni ytri náttúru jafnt og okkar innri. Dýrkun gyðjunnar 

ber tákn um leit mannverunnar að eigin sál. Fjölgyðistrú varð þó að víkja fyrir 

eingyðistrú þess feðraveldis kristninnar sem við búum nú við. Í kristinni trú var ekki 

gert ráð fyrir því að gyðjur og goð hafi verið að verki við sköpun heimsins heldur hafi 

Guð almáttugur verið einn að verki.1 Feðraveldið, með eingyðistrúna að vopni, er 

rótin að gamalgróinni og fjandsamlegri afstöðu kirkjunnar til langana, dulúðar og 

holdlegra lystisemda. Tvíhyggja innan kristninnar lítur á andstæður eins og anda og 

efni, ljós og myrkur, gott og illt sem andstæð öfl þar sem einn þátturinn ríkir á 

kostnað annars. Þessi svart-hvíta heimsmynd kristninnar byggir á erfðasynd 

tvíhyggjunnar í sköpunarsögunni.2 Eðlishvötin fékk ekki lengur eðlilega útrás, henni 

var úthýst úr trúnni en þar sem eðlishvötin er máttugur kraftur verður henni ekki 

auðveldlega úthýst. Til varð bæling á náttúru okkar. Afleiðingin hefur valdið mikilli 

ringulreið í sálarlífi og tilfinningum bæði karla og kvenna enn þann dag í dag.   

Ég tel að boð og bönn, þessi skýru mörk góðs og ills, hafa í gegnum tíðina verið mér 

hindranir og heft sköpun mína. Í frjálslegu samfélagi okkar búa staðlaðar hugmyndir 
                                                

1 Hugi.is, Einingarhyggja, heildarhyggja og tvíhyggja. Sótt 20. desember 2013, 
http://www.hugi.is/dulspeki/greinar/287472/einingarhyggja-heildarhyggja-og-tvihyggja/ 
2Mascetti, Manuela Dunn, Óðurinn um Evu, Guðrún J. Bachmann þýddi, Forlagið, Reykjavík 1992, 
bls. 141. 
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um hvað sé rétt og hvað sé rangt. Þær læðast inn í hugann og stöðva þar flæði sem 

ætti að fá að njóta sín, óheflað,  eins og draumar undirmeðvitundarinnar.  

Í þessari ritgerð velti ég mannlegu eðli fyrir mér, bælingu þess og hættunni á þránun 

sköpunarinnar. Ég mun draga upp arfmyndir sem að endurspegla sköpunarkraftinn í 

andstæðum sínum. 

 Guð sagði: verði ljós, og það varð ljós.3 

 

II. MEGINMÁL 

Hringrás Kalí 

Listin er afl. Hún er hin góða móðir, sem fæðir af sér heilu veraldirnar, nærir þær og 

gleypir loks í órjúfanlegri hringrás. Hún er einnig blóðþyrst, grimm og ógnvænleg. 

Hún skreytir sig með perlufestum gerðum úr afhöggnum mannshöfðum. Hún tortímir 

og drepur til að geta skapað. Ef list er frumafl þá er listin gyðja, gyðjan Kalí. Hún er 

hin fullkomna ímynd þeirrar arfmyndar. Í öllum gyðjuátrúnaði fornaldar var gyðjan 

tilbeðin vegna tvíhliða máttar sem hún bjó yfir, mættinum til að skapa og mættinum 

til að tortíma. Hún var tákn allra andstæðra afla alheimsins. Hinar fornu gyðjur 

sköpuðu og tortímdu, báru ábyrgð á fæðingu og dauða, voru góðar og illar, dýrlingar 

og kynverur. Ekki var litið á þessa eiginleika sem andhverfur, heldur fremur sem tvær 

óaðskiljanlegar hliðar á sama hlutnum.4 Hið góða er óhugsandi án hins illa. 

Ég hjúfra mig inn í eigin ímyndun og lofa sjálfri mér að ég sé einstök, listin hún talar, 

kemur til mín og segir að ég tilheyri henni. Ég fylgi henni. Hún biður um tjáningu, að 

hella úr skálum sálarinnar og boða hömluleysi hennar. Ég afklæðist og virði líkama 

minn fyrir mér. Strýk niður lærin og finn hvernig tíminn hefur breytt þeim úr mjúku 

silki yfir í hráar misfellur. En í þeim sé ég aðeins gjörninginn, hvernig líkami minn er 

listin og hvernig hver einasta misfella hans er mikilvæg.  

                                                

 

4 Mascetti, Manuela Dunn, Óðurinn um Evu. Guðrún J, Bachmann þýddi, Forlagið, Reykjavík 1992, 
bls. 86 - 89. 
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Ég stíg ofan í baðkar og leyfi líkama mínum að fljóta, eyrun fyllast vatni og þögnin 

fjarlægir veraldlegar áhyggjur. Ég fer í kaf og leyfi rómantíkinni að umvefja mig. 

Rómantík listarinnar. Þetta er sannleikur minn um lífið. Tilbúin veruleiki sem ég hef 

búið mér til, til þess að geta þrifist. Fæ óskylda heima til að mætast, læt ástina bíta 

mig svo djúpt að hún verður mín ótæmandi uppspretta. Raunveruleikinn er það ástand 

sem ég skapa, ég er það sem ég vil og ég vil vera listin. Ég skrifa mér bréf, smíða 

mína eigin heima og flyt tónlist um fjarlægar þrár.  

Samband á milli hins rökhugsandi hluta mannsins og hins sturlaða eða guðdómlega hluta 

hans. Ástin snýst ekki bara um mál líkamanna, heldur ör eftir áverka, og þar með ævarandi 

leit að þeirri heild sem sérhvert faðmlag vitnar um sem minning, tilraun og ósigur. Ástin 

tilheyrir ráðgátunni og ráðgátan tilheyrir sturluninni, sérhver tilraun til að öðlast 

heildarskilning eigi uppruna sinn í hyldýpi óreiðunnar.5  

Í bókinni Woman's Mysteries er sagt frá því hvernig listagyðjan, sem dvelur í hverjum 

listamanni, verði að vera sannfærð um mikilvægi sitt í veröldinni því að uppljómun 

hennar komi innan frá. Orðin eru henni ekki nauðsynleg ef hún er trú listinni.  Hún er 

ástfangin af sjálfri sér en hefur þó ekki sterka sjálfsvitund. Hún er holdgervingur 

náttúrulegra eðlishvata.6   

Ég tel að til þess að listamaðurinn sannfærist um mikilvægi sitt og þrífist í veröldinni, 

sem listamaður, þarf hann að hlýta lögmálum ímyndunaraflsins til jafns við lögmálum 

raunveruleikans. Ég á til dæmis við að sannfæringin um mikilvægið feli í sér að 

sökkva sér í arfmyndir listarinnar eins og listagyðjuna til þess að leyfa sér að hverfa 

tímabundið, inn í uppspunnin, sjálfskapaðan heim. Hugarheimurinn er ekki endilega 

meðvitaður þar sem hann birtist á ögurstund. Ögurstund þegar veröldin er við það að 

klofna. Þannig viðheldur hann sköpunarkrafti sínum og dansar í innri heim og innra 

hugarástandi þar sem þyngdaraflið er annað og heimsmyndin breytist.  

Heimspekingurinn Gunnar Hersveinn útskýrir hvernig arfmyndir birtast í fornum 

sögum eða táknum sem borist hafa með kynslóðunum milli menningarheima. Uppruni 

þeirra er oftast óljós, en þetta eru sögur af valdi og áhrifum, örlögum, ást, hatri, 
                                                

5 Umberto Galimberti, Ástarmálin, Ólafur Gíslason þýddi. (Óútgefið) 
6 M. Ester Harding, Woman's mysteries - Ancient and modern. A Psychological Interpretation of the 
Feminin Principle as Plrtayed in Myth, Story and Dreams, Guðrún J. Bachmann þýddi, Perennial 
Library, Harper and Row Publishers, New York, 1976. 
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lífsbaráttu og samkennd. Ósýnileiki er einkenni þeirra, þess vegna þarf að greina 

birtingamynd arfmyndanna og túlka á hverjum tíma fyrir sig. Með sama hætti mætti 

til dæmis líta á hugtakið rómantík og birtingamynd þess innan ólíkra tíma- og 

menningarskeiða. Gunnar Hersveinn vill meina að tálkvendið Salóme, sé arfmyndin 

sem kvenstjörnur popptónlistarinnar klæðast. Í dag birtist þessi ímynd með ýmsum 

hætti í vestrænni menningu. Ímyndin er sterk ábending um hvert konan eigi að sækja 

vald sitt, í líkamann. Hún er fallegust, ríkust og sælust allra kvenna. Kroppur hennar 

er áhrifaríkasta verkfærið til að ná athygli og árangri.7 Gyðjan Salóme hefur verið 

tilbeðin í nútímaheiminum með tilkomu popptónlistarinnar. Áður enn að stjörnur á 

borð við tónlistarmanninn Madonnu komu fram var gyðjan frekar fyrirlitin í stað þess 

að vera sett á stall. Biblían segir sögu Salóme í þeim tilgangi að sýna hvernig 

syndsamlegur tælingarkraftur kvenna leiði karlmenn til glötunar. En hvers vegna að 

saka Salóme um kraft sinn fremur en að beina athyglinni að auðspilltum 

karlmanninum?  

Kapitalisminn og feðraveldið hafa innlimað arfmynd Salóme með því að markaðsetja 

hana og græða á henni. Karlmenn jafnt sem konur glepjast af þessari einföldu útfærslu 

flókinnar arfmyndar að styrkur konunnar felist í líkama hennar og kynþokka fremur 

en hæfileikum hennar og sköpunarkrafti.  

Sem betur fer er myndlistamaðurinn enn samansettur úr mörgum arfmyndum og 

blæbrigðum þeirra og þar öðlast hann frelsi. Í því liggur fegurðin. Engu að síður 

veldur þessi arfmynda dans stöðugum ruglingi. Því heimurinn stjórnast að miklu leyti 

af rökhyggju, sameiginlegum skilgreiningum á hvað er rétt og hvað er rangt. 

 

 Leggðu mig í salt 

Baráttan milli ljóssins og myrkursins er kjarninn í textanum Salt. Salt er titill á lagi 

sem ég samdi með hljómsveitinni Mammút haustið 2012. Í tíu ár hef ég staðið á sviði 

með hljómsveitinni. Ég er söngkona og líkami minn er hljóðfærið mitt. Á andliti mínu 

ber ég svarta grímu. Inni í líkamanum ríkir bókstaflegt myrkur. Með grímunni leyfi ég 
                                                

7  Gunnar Hersvein, „Gullöld gálunnar“, Morgunblaðið, 18. febrúar 2003, sótt 3. janúar 2014, 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/714985/ 
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því myrkri að sjást. Ég sný mér við. Ég ber hana einnig til að afneita kynhlutverki 

mínu, kröfum sem tengjast því og fyrirframgefnum hugmyndum um framkomu. Ég 

ber hana sem Salóme, mína eigin Salóme. Í huga mínum er Salóme styrkur, hún 

þarfnast ekki fríðrar snoppu og útfærslum á líkamanum til þess að ná árangri og 

athygli. Með grímunni er ég bæði myrkur og ljós.  

Eins og fram kemur í textanum við lagið Salt, berst ég á milli andstæðna sem birtast 

þar í formi ljóss og myrkurs:  

Límdu mig við þennan bekk hér, 

lofaðu að hindra leið mína heim. 

Sjáðu svart bikið, það bráðnar, 

nú mínir fætur þeir brenna. 

Saman við slökkvum skær götu ljósin. 

Nú loks ég get drepið tímann. 

 
Á herðum mér nóttin hún malar, 

lofar að myrkrið þreyti mínar þrár 

 

Stráðu á mig salti. 

 

Þráin hún þrútnar 

er dimman þig gleypir. 

Nú hvílubrögðum ég beiti. 

Skæra birtan heggur okkur í bakið, 

hún endurtók mig tilbaka. 

 

Tilbaka. 

 

Segðu sólinni að setjast aftur 

og bjóddu næturhjörðinni inn, til mín. 

Stráðu á mig salti.8 

 

Í þessum texta fjalla ég um augnablikið og þráhyggju þess að stöðva það. Stöðva 

tímann. Með orðunum, stráðu á mig salti, bið ég um að láta leggja augnablikið í salt, 
                                                

8 Katrína Mogensen, „Salt“ af Komdu til mín, Svarta systir, Record records, Ísland 2013. 
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salta það eins og matvæli þar sem náttúruleg hringrás er stöðvuð. Í textanum afneita 

ég tímanum og í óráði þykist ég geta myrt hann, stöðvað hann. Sólin er tákn tímans og 

ég neita að taka upprisu hennar í sátt. Nóttin er staður þar sem ég vil dvelja, þó að ég 

viti að upprisa sólarinnar er óumflýjanleg.  

Ítalski heimspekingurinn, Umberto Galimberti skrifar um andstæður og hvernig það 

fagra getur ekki verið án hins ljóta. Hann skrifar um mótsagnirnar sem knýja okkur 

áfram til þess að kafa dýpra og finna ný sjónarhorn á lúnum hugsunum. 

 

 Andófskennd hugsun hugsar til grunns, hugar að rótunum, mætir hinu líkamlega sem í 

 tilefnislausri birtingarmynd sinni segist vera þetta, en einnig hitt. Tvíeðlið sem þannig birtist 

 er ekki tvíræðni, heldur sú birting merkingar sem skynsemin getur einnig fundið 

 merkingarlegar andstæður sínar í, og þar með þær andstæður gildanna sem 

 aðskilnaðarrökfræðin beitir þegar hún skilur satt frá lognu, gott frá illu, fagurt frá ófögru, Guð 

 frá heiminum, andann frá efninu, sálina frá líkamanum.9 

 

Andstæður kristallast einnig í skrifum þýska heimspekingsins, Friedrich Nietzsche í 

heimspekiriti hans, Handan góðs og ills. Nietzsche skrifar þar um grísku guðina, 

Appollon og Díonýsos. Appollon er guð hins fagra, tónlistar, ljóðrænu og 

upphafningu rökhyggjunnar og skynseminar. Díonýsos er aftur á móti guð hins 

jarðneska, losta, holds og nautna. Saman mynda þeir mannlega heild. Nietzsche vill 

meina að maðurinn sé í eilífri leit að sannleikanum, sem fyrirfinnist ekki nema sem 

hugarheimur hans sjálfs, fullur af andstæðum. Mennirnir neita hins vegar að horfast í 

augu við þessa staðreynd og til þess að glæða líf sitt æðri tilgangi, skálda þeir heilu 

veraldir af frummyndum, ósýnilegum guðum og vængjuðum englum, þar sem þeir 

sameina allt það sem þeim þykir skipta mestu í lífinu. Til þess að geta þrifist.10 

Línudansinn sem Nietzsche iðkar í skrifum sínum um Appollon og Díonýsos 

einkennast bæði af heimspeki og skáldskap. Þetta veldur því að skrif hans eru 

                                                

9Umberto, Galimberti, Líkaminn sem sálfræðilegt viðfangsefni, Feltrinelli, 1983,, Ólafur Gíslason 
þýddi, 1983, bls. 3-4 

10 Arthúr Björgvin Bollason „Stefnumót við Díonýsos, nokkrir punktar um Nietzsche,“  Tímarit máls 
og menningar, árg. 58 (3), 1997, bls. 60 - 68 
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margslungin og óræð. Með verkum sínum krefst hann þess að lesendur noti skynjun 

sína og innsæi til að geta fylgt honum eftir. Ein leið til að lesa og lifa sig inn í þann 

hugarheim sem er í verkum Nietzsches er að fylgja honum eftir sem Díonýsos.  

Díonýsos stendur fyrir frumkraft. Hann er óræði frumkrafturinn sem birtist oft í lífi 

manna og veldur því að tilvera þeirra verður hörð og grimm. Það er hið óræða, það 

sem við náum ekki utan um með þeirri skynsemi sem Appollon býr yfir. Hið 

díonýsíska er því það miskunnarlausa, sem býr í lífinu sjálfu. Gagnvart þessu afli 

stöndum við manneskjurnar berskjaldaðar. Við verðum einfaldlega að sætta okkur við 

þá tilhugsun að lífinu fylgi endurtekin stefnumót við Díonýsos.11 

 

Með tilkomu kristninnar einfölduðust þessi andstæðu öfl sem guðirnir tveir búa yfir. 

Þeir breyttu Díonýsos í ímynd Djöfulsins og boðuðu það að sú manneskja sem kæmist 

í snertingu við öfl hans yrðu samstundis send til helvítis. Þar sem sálin myndi brenna í 

eilífðinni. Fjölgyðistrúin, Díonýsos, Appollon, Salóme, Kalí og listagyðjan urðu að 

víkja fyrir eingyðistrú. Kristnin gaf okkur val á milli hins illa og góða, Djöfulsins og 

Guðs.  

Í krafti kristinnar trúar varð til blóðug barátta á milli hins góða og illa. Öskur er 

mótsvar við trúnni. Trú á hið illa og hið góða. Kristin trú fjarlægði allt það veraldlega 

og mannlega frá því upphafna og hreina. Öskur verður til þegar hugsanir eiga hvergi 

heima, nema kannski hjá Djöflinum. Appollon og Díonýsos takast á í sálu manna og 

listin getur enduspeglað átökin. 

 

Heyr mína bæn 

Heyr mína bæn er gjörningur sem var framinn, sunnudaginn 22. apríl, vorið 2012.12.  

Verkið var framið í kirkju, Hallgrímskirkju og í nærumhverfi hennar. Útfærslan á 

kjarna verksins var að metta almenningsrýmið af öskri. Ég fékk til liðs við mig sjö 

                                                

11Arthúr Björgvin Bollason „Stefnumót við Díonýsos, nokkrir punktar um Nietzsche,“  Tímarit máls 
og menningar, árg. 58 (3), 1997, bls. 60 - 68 
12 Sjá mynd 1 í viðauka. 
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aðstoðarmenn úr ólíkum áttum til þess að fara efst upp í kirkjuna og öskra úr turni 

hennar. Tvær bifreiðar keyrðu með opna glugga hring eftir hring í kring um kirkjuna. 

Bílstjórarnir voru öskrandi með upptökur af mínu eigin öskri, sem ómuðu úr 

hljóðkerfum ökutækjanna. Sjálf kom ég fyrir hljóðkerfi og rafal út á bílaplani 

kirkjunnar og hækkaði kerfið í botn með upptökum af sama öskrinu. Sjálf stóð ég 

uppi á stein og öskraði af lífs og sálar kröftum þar til ekkert var eftir. Þetta var mín 

eigin sálumessa. Messa allra þeirra sem hafa dvalið of lengi í hugsunum sem orð ná 

ekki utan um, orðin brjótast loksins út í öskri. Gjörningurinn stóð yfir í sautján 

mínútur, þar til að prestur kirkjunnar kom út á plan og bað til guðs að öskrunum 

myndi linna. Kirkjan var full af tónleikagestum, sem voru orðnir órólegir vegna 

óhljóðanna. Þau biðu eftir því að hlýða á sálumessu Mozarts.13 Verkið var sett upp á 

samsýningu í listasafni ASÍ, þema sýningarinnar var list í almenningsrými. Textinn í 

sýningaskránni var svohljóðandi: 

Að gefa frá sér öskur er hrein tjáning. Okkar lærða hegðun hefur kennt okkur að bæla slíka 

tjáningu niður og við höfum lært að ræða málin í rólegheitum. Þess vegna verður sumt aldrei 

tjáð, öskrið segir það sem orð fá ekki lýst.14 

 

Ég tel að öskur fæðist út frá boðum og bönnum, óskrifuðum reglum samfélagsins sem 

neita okkur um hreina tjáningu og leiðbeina okkur frekar inn í samskiptamáta sem er 

okkur óeðlislægur og þar af leiðandi ófullnægjandi.  

Listamaðurinn Erna Ómarsdóttir talar um hvernig íslensk náttúra hefur haft áhrif á list 

hennar vegna hinna öfgafullu andstæðna sem birtast í ljósi og myrkri árstíðanna. Hún 

segir að ein af afleiðingum þeirra sé öskrið sem flæðir eins og dans út úr líkama 

hennar. 15 Eitt verka hennar, The Black Yoga Screaming Chamber, sem er svartur 

skápur sem hún býður áhorfendum inn í, hún býður þeim að loka að sér og öskra að 

vild. Verkið fjallar um nauðsyn útrásarinnar og hvernig öskrið gerir okkur kleift að 
                                                

13 Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart Requiem, Berlin philharmonic orchestra, af Requiem, Deutshe 
Grammophon, Vestur-þýskaland, 1989. 
14 Katrína Mogensen, „Heyr mína bæn“ Katrína Mogensen, Núningur/Friction, Listasafn ASÍ, 14 april 
- 13 maí, 2012.   
15 Youtube, Google, Erna Ómarsdóttir, 2012, sótt þann 15. desember 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=YNlEIgI7Tn4 
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frelsast frá hömlum samfélagsins. Áhorfandinn upplifir frelsið í öskrinu. Hennar 

skýring er þessi: 

 

Öskrið úr gleði  

Öskrið út af gremju  

Öskrið til að gleyma  

Öskrið til að losa um hugann  

Öskrið til að slaka  

Öskrið til þess að fá orku  

Öskrið öll vandamál í burtu  

Öskrið út af engri sérstakri ástæðu 

þessi upplifun gæti bjargað lífi ykkar16 

 

Öskur er mótsvar boða og banna, öskrið endurnýjar farveg listsköpunnar vegna þess 

að það losar um höft. Í gegnum gjörninginn fann ég hvernig öskrið leitar uppi 

hugsanir og tilfinningar sem við erum ekki í tengingu við. Öskrið segir það sem orð 

fá ekki lýst.17 Það hefur forvarnargildi því annars gætu boð og bönn leitt af sér 

óheiðarlega og stjórnandi hegðun, jafnvel ógnandi hegðun. Því meira sem langanir eru 

bældar niður því ákafari verða þær. Öskrið er því mikilvægt því það er einskonar 

frumtjáning, frumóp. Við fæðumst, drögum að okkur andann og öskrum.  

 

Við sofnum 

Mig dreymir að ég liggi í runna og hjá mér hvílir vinur. Eiginmaður minn horfir á í 

gegnum glugga föðurömmu minnar. Við erum að njóta ásta og eiginmaður minn 

horfir á. 

                                                

16 Erna Ómarsdóttir, Shalala, Erna Ómarsdóttir, sótt 15. desember 2013, 
http://www.ernaomarsdottir.com/index.php?/currentshows/theblackyogascreamingchamber„Scream 
out of joy, Scream out of frustration, Scream to forget, Scream to free your mind, Scream to relax, 
Scream to get energized, Scream all your problems away, Scream for no particular reason at all,This 
might be a life saving experience.“ þýðing höfunar.  

17 Katrína Mogensen, „Heyr mína bæn“ Katrína Mogensen, Núningur/Friction, ListasafnASÍ, 14 april 
- 13 maí, 2012.   
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Í draumi eru engin engin boð og bönn. Allt flakkar, engar reglur um gefið siðferði um 

það sem má og það sem má ekki. Hugurinn hreyfist að vild, ekkert gests auga, enginn 

horfir á eða segir frá. Á svipstundu getur draumur breyst í martröð og martröð í 

björtustu vonir. Í draumi vegur það slæma jafnt og hið góða. Mörkin á milli drauma 

og martraða afmást. Carl Gustav Jung einn þekktasti sálarfræðingur okkar tíma tjáir 

sig svo varðandi drauma.  

 Draumar blekkja hvorki né ljúga, þeir raska engu né dulbúa sig. Þeir eru undantekningarlaust 

að leitast eftir því og tjá það sem egóið veit hvorki af né skilur. Draumur er ósjálfráð 

sjálfsmynd af rauverulegri stöðu undirmeðvitundinnar.18 

Við vöknum upp kófsveitt, heltekin hræðslu. Við erum hrædd við okkur sjálf. Við 

erum að muna drauminn og hann byrjar að flæða saman við veruleikann, þann 

veruleika þar sem boðin gilda og bönnin dæma. Við erum okkar eigin dómarar í 

dómsmáli sem á sér stað í höfðinu á okkur. Mér finnst skipta miklu máli að leyfa 

frelsinu, sem hugurinn öðlast í draumi, að blandast mínum raunveruleika. Frelsinu, en 

ekki endilega myndmáli hans né aðgerðum. Ég treysti mínu eigin siðferði í vakandi 

lífi og leyfi því dæma um hvaða aðgerðir úr draumum ég megi draga með mér inn í 

veruleikann. 

Frelsi draumsins hjálpar mér mikið í listsköpun, ég leyfi hugmyndavinnunni að flakka 

hvert sem er. Við gerð sýningarinnar, Þránun, og sköpun hennar var frelsi drauma og 

martraða mér nauðsyn. Það þýðir þó ekki að hispusleysi draumfara geti ávallt verið í 

algleymingi.   

 

Þránun 

Ég vildi frysta augnarblikið sem ég upplifi við að hlusta á lagið Salt (sjá bls 4-5). 

Útfæra tilfinninguna sem býr í laginu jafnt og textanum á sjónrænan hátt. Þránun var 

innsetning og eftirstöðvar gjörnings.19 

                                                

18 Stevens, Anthony, Jung, A very short Introduction, Oxford University press inc. New york, 1994, 
Bls 105. „They do not deceive, they do not lie, they do not distort or disguise. They are invariably 
seeking to express something that the ego does not know and does not understand. The dream is a 
spontaneous self-portrayal, in symbolic form, of the actual situation in the unconscious.“ höfundur 
þýddi.  
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Ég var að tjá það sem ég hafði aðeins tjáð með textum og tónlist, hinu óáþreyfanlega. 

Titillinn Þránun sprettur út frá orðinu, þrá. Þegar þráin verður viðloðandi svo lengi að 

hún fer að þrána. Þrá sem eitt sinn var falleg en umbreytist í banvæna amöbu, amöbu 

sem tekur sér bólfestu í heilanum og skemmir hann. Líkt og draumur sem umturnast 

skyndilega í martröð. Ímyndunaraflið hleðst ofan á hina upprunalegu þrá og í stað 

hennar verða til óræðar tilfinningaólgur og óútskýranlegar gjörðir.  

Ég reisti rimla í kringum innsetninguna til þess að halda áhorfendum frá verkinu. Það 

var ekki hægt að stíga inn í verkið, aðeins horfa á það í gegnum rimlana. Ég vann með 

innilokaða gerjun. Reyrði gerjað deig inn í samansaumaðar blúndur og plast, þar sem 

það þrýstist út, því deigið finnur sér leið út. Það er alltaf leið út. Ég notaði sleggju til 

þess að lúskra á hlutum, stól var hvolft og fótum hans hamrað í loftið, veggir voru 

rifnir niður og járnstöngum var þvingað inn í þá. Með stólnum20 sem hékk á hvolfi lék 

ég mér að þyngdaraflinu innan innsetningarinnar. Innan rimlanna var annar stóll sem 

stóð á gólfinu. Með honum var ég að staðsetja líkama inn í verkið, hann gaf til kynna 

að gjörningur hafi átt sér stað innan rimlanna og að þar hafi verið einn áhorfandi. Ég 

lék mér að hinu óræða. 

Ég vann gjörninginn án áhorfanda, líkt og í ófyrirsjánlegri framvindu draums, sem er 

alltaf án áhorfanda. Án gests auga.  

Verkið byggðist á hljóði. Ég fékk systur mína til þess að loka sig af inni í rými sem 

var staðsett fyrir innan verkið, og sást því ekki. Nærvera manneskjunnar og  hljóðsins 

sem heyrðist frá henni, bak við luktar dyr, kveikti líf í verkinu. Óvissan um nærveruna 

myndaði spennu meðal áhorfanda þar sem hljóðin gáfu ekki upp hvort þau væru í 

raun og veru til staðar. Það sem áhorfandinn sá, var þögnin, minnisvarði um gjörning. 

Hljóðin bak við dyrnar voru þrár, langanir sem eitt sinn fengu að heyrast, en voru nú 

bældar, faldar.  

Í draumi er ekki pláss fyrir þránun. Þar er ekkert bælt niður, þar er enginn sem dæmir. 

Frelsi draumsins felst einnig í óskiljanleika hans. Sýningin er myndmál mitt af 

bælingu samfélags og þegna þess.  
                                                                                                                           

19 Sjá mynd 2 í viðauka 
20 Sjá mynd 3-4 í viðauka 
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Á eftir flóði kemur fjara 

Þversagnir og andstæður eru nauðsynlegar til sköpunar, þær þvinga mann til að 

enduskoða heiminn, endurskoða sjálfan sig. Framkvæma hreyfingu og hafa áhrif á 

augnablikið, því augnablikið líður. Að viðurkenna þversögn og mistök. Fjarlægjast, 

vera í stanslausum samræðum við sjálfan sig og aðra. Það er þroski. Frelsið fæst í 

mótsögninni því hún gefur leyfi til þess að endurskoða og læra af mistökum. Á 

yfirborðinu fer listamaðurinn eftir viðteknum reglum en í hjarta sínu er hann 

uppreisnarmaður sem vill rífa sig lausann frá siðarvenjum og láta eðlishvatirnar stýra 

sér.21  

Tilgangsleysi og ónytjungstilfinning heltekur mig og ég spyr mig hvað skiptir í raun 

máli? Vil ég þrána? Vil ég lifa í blekkingu rómantíkurinnar, vil ég lifa í draumi sem 

enginn skilur? Er hugur minn gegnsýrður af afstöðuleysi og þar með sköpun mín? 

Innri og utanaðkomandi drifkraftar birtast ekki síður sem átök andstæðna innra með 

listamanninum. Ef listamaðurinn getur kastað af sér höftum viðtekins siðferðis, 

öskrað og upplifað frelsi draumsins í sköpun sinni, þarf listamaðurinn að taka 

samfélagslega afstöðu og ef ekki, skiptir þá ekkert máli? Valdníðsla, þrælahald, 

kynjamisrétti, rasismi, ofbeldi og fátækt. Listin getur verið verkfæri til andófs. Listin 

þarf að bera ábyrgð ef hún kýs afstöðuleysi í málefnum sem snerta ekki listina.  

   

Anarkismi telur manneskjuna búa yfir sameiginlegri samkennd og eiga sömu rætur og 

þar með hjálpast hún að. Hún er fær um að ráða sínu eigin lífi. Margir segja ríkisstjórn 

vera nauðsynlega vegna þess að fólki sé ekki treystandi til að líta eftir sjálfu sér. 

Anarkistar spyrjar hinsvegar svo: Ef allt fólk er svo slæmt að aðra þurfi til að stjórna 

því, hvernig getur þá nokkur maður verið nógu góður til að ráða yfir öðrum?22  

                                                

21 Mascetti, Manuela Dunn, Óðurinn um Evu. Guðrún J, Bachmann þýddi, Forlagið, Reykjavík 1992, 
bls. 232. 

 
22 Walter, Nicolas, Um Anarkisma, Sigurður Harðarson þýddi, Andspyrna útgáfa, Reykjavík, 2010, bls. 
12. 
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 Pönkið var eitt sinn uppreisn. Menning þess spratt út frá tónlist sem átti að standa 

fyrir meiri ástríðu, meiri angist, minni tæknilega kunnáttu jafnt sem minni virðingu 

fyrir stöðluðum samfélagsreglum. Anarkismi var rauður þráður í textagerð og 

sviðsframkomu pönkhljómsveita. Pönkið átti að færa einstaklingum sjálfstæði og 

þannig frelsi sitt aftur, burt frá maurahjörðinni sem fjöldaframleiðsla stóriðnaðarins 

hafði skipað þeim í sæti.23 Í dag er pönkið tískubylgja, langlíf tíska þar sem þessar 

hugsjónir pönksins eru löngu sofnaðar. Kapitalisminn er löngu búin að innlima 

pönkið, innlima uppreisnina, tískan fjöldaframleiðir nú pönkara. Ég finn fyrir tískunni 

í myndlistarheiminum, við sjáum vald hennar, tískuna sem eitt sinn var hugsjón. Ég 

heyri áhrif hennar í samtölum við vini mína. Samræðurnar sem áður voru drifnar af 

sannfæringunni um að listin gæti breytt heiminum eru nú drifnar af löngunum okkar í 

að vera viðurkennd. Það er auðvelt að missa sjónar af listinni, því listin er óeigingjörn, 

ólíkt listamanninum sjálfum. Hvað þarf til þess að brýna kjarnann í 

sköpunarkraftinum? Við þörfnumst hungurs og uppreisnar. Bergþóra Einarsdóttir, 

listamaður yrkir sem rödd uppreisnar. 

 

Í blikká renna baugar, í smásjá hvísla taugar. 

Smásjór og fjöll, glitrandi köll, hús og ein höll 

og svo allir þeir sem breyst hafa í drauga. 

Ég er í stíu. Og ég man eftir kvöldinu sem stjórnin fell. 

Eftir bálinu sem brann og dansinn í kring, 

hring eftir hring eftir hring. VANHÆF RÍKISSTJÓRN! 

Von og bón um skilning, um að nú sé kominn tími. 

Kominn tími. Löngu kominn tími. 

Við höfum valdið höfum vonina, flettum loksins ofan af kvótakóngaklíku. 

Við ætlum ekki að sökkva í þetta sýki. 

Við viljum sanngjarnt réttarríki. 

Við ætlum ekki að sökkva í þetta sýki. 

Að ríkisstjórnin falli eða víki. Köllum þessu kalli! 

Við göngum ekki í gildrurnar, gapandi með grænar glyrnurnar. 

                                                

23Ryan Cooper, The Foundations of Punk, A brief history, About.com, sótt 3. jánúar 2013. 
 http://punkmusic.about.com/od/punk101/a/punkhistory2.htm, þýð. höfundar 
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Við erum rödd andspyrnunnar.24 

 

 

HÁVAÐI 

Eftir kosningar þann 27. apríl, vorið 2013,  tók ný ríkisstjórn við á Íslandi. Aftur sömu 

völdin, Sjálftæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn komu saman eftir fjögurra ára 

pásu hægri stjórnar. Það þurfti ekki lengri tíma til þess að gleyma og hleypa aftur inn 

völdunum sem að sneru þjóðinni á hvolf með svikum, þjófnaði og lygum.25 Mér og 

fleirum var algjörlega misboðið. Samsýningin, Hávaði, opnaði þann 4. júli 2013 á 

Hótel Kaffistofu á Hverfisgötu 42.26 Rauði þráður sýningarinnar var öskrið. Fimmtán 

listamenn tóku þátt í Hávaða. Krafa sýningarinnar var afstaða, burt með 

afstöðuleysið. Allt átti að flakka og skilaboðin pólitísk, skýr og skorinyrt. Ég sýndi 

tvö verk á sýningunni. Bæði verkin áttu í sama brunn að sækja þó að aðferðinar, 

uppsprettan og útkoman væru gjörólíkar. Eitt af verkunum, Sírenuvæl, var Lada sport 

bifreið sem ég breytti í eftirlíkingu af lögreglubíl. Bíllinn var staðsettur fyrir utan 

sýningarrýmið. Út úr bílnum hljómaði hljóðverk sem ég vann í samstarfi við Andra 

Leó Lemarquis og Unu Sigtryggsdóttur. Hljóðverkið var fyrsta 17. júní ræða 

Sigmundar Davíðs, forsætisráðherra. Við afbökuðum hana og skeyttum saman við 

kirkjuklukkur og neyðarbjöllur. Ég fyllti vélarrými bílsins af deigi sem lak og 

gerjaðist út undan húddinu27 

Annað verk sýningarinnar var veggverk sem ég vann í samvinnu við Sunnevu Ásu 

Weisshappel. Efniviðurinn voru hestatögl og naglar. Töglin voru keypt í Sláturhúsi 

Suðurlands (SS), 500 kr stk. Töglin sem þar eru seld eru skorin af dauðum hestum. Á 

þeim eru skilin eftir brjósk og kjöt dýrsins. Þau eru legin salti til þess að varðveitast. Í 

                                                

24 Bergþóra Einarsdóttir, 2013 (óútgefið) 
25Rannsóknarnefnd alþingis, aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna http://www.rna.is/eldri-
nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/ 

 
27 Sjá mynd 5 í viðauka. 
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gegnum kjötið, brjóskið og beinin, negldum við þau upp á hvítan vegg. Verkið heitir, 

Níu hestar28.  

Fyrra verkið, Sírenuvæl, var unnið án málamiðlana. Verkið táknar lögregluvaldið, 

kirkjuvaldið og dómsvaldið/alþingi. Deigið holdgerir það.  

Níu hestar er ljóðræn uppsetning tignarleika skepnunnar og á sama tíma viðbjóðleg 

aflimun hennar. Titillinn, Níu hestar, gefa til kynna níu hesta inni í rýminu. Íslenski 

hesturinn sem er eitt helsta þjóðarstolt íslendinga, þarna stóð táknið í öllu sínu veldi, 

limlest og borið fram í nafni listarinnar. Verkið felur í sér það ógeðslega sem býr í 

fegurðinni það blindar okkur fegurð og von. Líkt og menning okkar sem nú er 

niðurlægð í nafni endurreisnar samfélags okkar. Nafni nemendagallerísins var breytt í 

aðdraganda sýningarinnar úr Kaffistofan yfir í Hótel Kaffistofan til þess að undirstrika 

ástandið sem nú ríkir á Íslandi. Rífa niður náttúru og menningu okkar. 

 

Systir 

Þýski heimspekingurinn Arthur Schopenhauer skrifar um hið kalda myrkur 

tilverunnar, hinn óslökkvandi þorsta og blekkingu raunverunnar. Hann vill meina að 

eina vonin í heiminum sé listin, því hún komist næst grundvallarspurningum um 

tilveruna.29 

Hann er fyrstur meðal nútímaheimspekinga til að setja listir jafnfætis heimspeki og 

vísindum. Ástæðuna fyrir því telur hann einfalda, það sem listin hafi fram yfir 

heimspeki, vísindi, trú eða siðfræði er að hún ein nær að veita okkur þá lífsfyllingu 

sem við leitum að. Listin gerir okkur mögulegt að sjá tilveruna eins og hún er í raun 

og veru og sætta okkur við hana. Schopenhauer álítur tónlist æðsta listformið, að hún 

komist næst því að opinbera okkur innsta eðli tilverunnar. Sérstaða tónlistar felst í þvi 

að hún er eina listgreinin þar sem við finnum samhljóm án þess að þurfa að reiða 

okkur á orð. Tónlistin hefur enga beina samsvörun við hlutina því hún tjáir aldrei það 

                                                

28 Sjá mynd 6 í viðauka. 
29 Gunnar J. Árnason, List og Fagurfræði í heimspeki nútímans, gefið út af Gunnari J. Árnasyni og 
Listaháskóla Íslands, Reykjavík 2011, bls. 92 - 96. 
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áþreifanlega í heiminum, aðeins innri náttúru og hljóma. Hann telur að það sem við 

upplifum í tónlistinni eru geðshræringar sem bærast innra með okkur, ekki einhver 

tiltekin tilfinning eins og sorg, hryllingur, gleði eða sálarró, heldur kenndir án 

meðvitundar og aðdraganda.30 Samt sem áður skiljum við þessar tilfinningar og þær 

spretta auðveldlega upp í hugann þegar tónlistin hreyfir við ímyndunaraflinu. Með 

þessu mætti líkja tónlist við draumfarir og ferðalagi þess sem dreymir. Schopenhauer 

lýsir upplifun sinni á tónlist á þennan hánn: Þeim manni sem gefur sig á vald þeirri 

upplifun sem hann verður fyrir á tónleikum finnst eins og allir mögulegir atburðir 

lífsins og heimsins líði hjá innra með honum31  

Sem tónlistarmaður stíg ég á svið. Allir vöðvar líkama míns stífna upp og andartaki 

síðar losnar spennan og ég finn að inni í mér hefur myndast nýr kraftur. Hugmyndir 

mínar skerpast og mínar eigin tilfinningar blandast saman við tilfinningar 

áhorfandanna. Úr verður meiri kraftur sem mótar spennuna í augnarblikinu. Líkja 

mætti tilfinningunni við álög. Myndlistin fer með mér upp á svið. Hún sameinast 

tónlistinni.  

Nýútkomin breiðskífa hljómsveitar minnar, Mammút, Komdu til mín svarta systir32,  

endurspeglar mig sem myndlistarmann og öfugt.  Textarnir og tónlistin ferðuðust í 

gegnum mig, aftur og aftur og varð mér ljóst að ekki gat ég aðgreint myndlist mína og 

tónlist. Sem söngkona hljómsveitarinnar er líkami minn uppspretta hljóðs og 

orðamyndunar. Líkamnað hljóðfæri. Verkið, Komdu til mín svarta systir, fjallar um 

innri átök, þar sem andstæður og annarlegar mannlegar kenndir komast upp á 

yfirborðið, hugsanir sem samfélagið viðurkennir ekki. Auk þess er verkið ferðalag á 

milli drauma og veruleika. Verkið tekst á við skuggahliðar mínar um leið og það 

berskjaldar mig. Það ferðast með mér í gegnum augnarblik veruleika míns. Verkið er 

uppreisn, þráhyggja, uppgjöf og þránun. Verkið er uppgjör við það sem var, til þess 

að geta búið til það sem verður. Það er gyðjan Kalí sem tortímir til þess að geta 

                                                

30 Gunnar J. Árnason, List og Fagurfræði í heimspeki nútímans, gefið út af Gunnari J. Árnasyni og 
Listaháskóla Íslands, Reykjavík 2011, bls. 94. 
31 Schopenhauser, Arthur, The world as will and Representation, tvö bindi, Gunnar J. Árnason þýddi, 
Bindi I, New York, 1969.  bls. 262. 
32Mammút, Komdu til mín, svarta systir, Record records. Ísland 2013. 
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skapað. Salóme sem beitir tælingakrafti sínum til  þess að afhjúpa. Hún afhjúpar hið 

raunverulega eðli okkar. Í verkinu dansa Díonýsos og Appollo. Í tónlistinni er 

díonýsísk frumreynsla mannsins að takast á við apolloníska andstæðu sína.33 

Platan fékk heitið, Komdu til mín svarta systir, sem varð uppspretta þess að  

gjörningur var framinn. Hann bar einnig heitið, Komdu til mín svarta systir, og var í 

raun myndtúlkun tónlistarinnar. Ég vann verkið í samstarfi við Sunnevu Ásu 

Weisshappel. Allt það sem tónlistin tekst á við vildum við túlka í verkinu. Fanga 

augnablik þess. Verkið var unnið í flæði, hraða, óritskoðað og óheflað. Öfgafullur 

hraði, fjaðrir, slímugt þykkni, rúmdýna og plast. Við berum á okkur slímið sem 

minnir helst á eggjarauðu. Hvítu fjaðrirnar látum við tolla á líkamanum. Algjör þögn 

ríkir og við berjumst með skrokkum hvor annarar. Við myndum þannig saman eitt 

líki, afmáum öll mörk sem liggja á milli okkar. Engin nærgætni, engin kurteisi, aðeins 

virðing og samruni, fullkomin vissa í óvissunni um að útkoman muni fullnægja og 

þjóna heildarhugmyndinni. Ég fann frelsi í gjörningnum og þannig varð til öruggt 

rými þar sem við einar réðum. Engu gests auga boðið, við blöndumst saman, urðum 

eitt, sem andstæð öfl. 

Gjörningurinn var ljósmyndaður og úrvinnsla unnin og varð plötuumslagið á plötunni, 

Komdu til mín svarta systir.34 

Ég tel að andhverfur séu forsenda sköpunarkraftsins, að list mín spretti ávallt út frá 

togstreitu þeirra. Listin er gyðjan, hin góða og skelfilega móðir sem skapar og 

tortímir, í ástinni, dauðanum og eyðileggingunni. Hún er hin svarta móðir sem situr á 

hækjum sér yfir líki ástmanns síns, og leggur sér innyfli hans til munns á meðan sköp 

hennar ljúkast um kynfæri hans.35 En gyðjan er einnig ímynd hinnar eilífu uppsprettu 

lífsins, þaðan sem allt er komið og þangað sem allt mun hverfa. Hún er valdur 

                                                

33 Arthúr Björgvin Bollason „Stefnumót við Díonýsos, nokkrir punktar um Nietzsche,“  Tímarit máls 
og menningar, árg. 58 (3), 1997, bls. 60 - 68 
34 Sjá mynd 7 í viðhengi 
35 Mascetti, Manuela Dunn, Óðurinn um Evu. Guðrún J, Bachmann þýddi, Forlagið, Reykjavík 1992, 
bls. 90. 
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breytinga. Kristnin úthýsti gyðjunum því þeir sáu aðeins eyðileggingarmátt þeirra og 

þar með afneituðu þeir náttúrunni og sköpunarkraftinum.  

Guð sagði verði myrkur og það varð myrkur.  

 
 

III. LOKAORÐ  

Komdu til mín 

Á andliti mínu ber ég svarta grímu. Með grímunni tjái ég mína eigin gyðju, mína 

svörtu systur. Svarta systir mín er gyðjan og guðirnir sem hafa horfið og gleymst. Hún 

fæddist vegna innri og ytri átaka. Hún hefði aldrei orðið til nema fyrir boð og bönn 

samfélagsins, óskráðum og skráðum reglum valdsins, því hún er mótsvar þess. Ég 

mála andlit mitt svart og veit að ég sem listamaður er ekki lengur aðeins farvegur 

hljóða og hugmynda heldur hef ég hafið rannsókn innra með sjálfri mér. Ég velti fyrir 

mér mannlegu eðli, tilvist okkar á jörðinni, þáttöku í samfélaginu og afstöðu 

listarinnar. Ég velti fyrir mér hlutverki mínu í tilverunni sem listamaður og því 

tækifæri sem það felur í sér. Ég tel að tilhneiging okkar til þess flokka siðferðið í hið 

góða eða illa, mitt eða þitt, hreint eða spillt, hamli okkur í sköpun bæði sem 

manneskjum og listamönnum.  

Ég sný mér við og veit að Svarta systir mín er styrkur. Hún er ekki mitt annað sjálf 

heldur er hún farvegur sköpunar sem er frjáls og óheflaður. Hún býr inni í mér og 

hefur alltaf gert. Áður var hún óþekktarangi sem kom mér í vandræði en nú er hún 

sannleikur minn sem leiðir mig áfram. Hún flæðir, hún er öskrið, hún fullnægir 

þörfum mínum og draumum. Það er engin hringrás án hennar, því án andstæðna er 

engin heild. Hún er endurskoðun, hún er í mótsögninni sem ég þarfnast. Ég hef komist 

að því að árekstrar andstæðra póla hafa fært mér kraftinn sem knýja mig áfram í 

listinni. Með þeim myndast dans Díonýsos og Appollon, ljósið og myrkrið, það svarta 

og hvíta, draumur og veruleiki, hávaði og þögn.  

Svarta systir mín birtist í öllum verkum mínum. Í textanum Salt vekur hún upp í mér 

mótsögnina og fleytir mér inn á nýjar slóðir. Í tónlistinni hleypir hún því háleita inn 

um leið og hún leiðir mig niður í ræsin. Hún er pólitísk og hávær en um leið ljóðræn, 
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óræð og viðkvæm. Hún er innsæi mitt og eðlishvöt. Hún er ekki andhverfa mín, 

heldur óaðskiljanlegur hluti af mér.  

„Ber er hver að baki nema sér systur eigi“36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

36 Vísindavefurinn, Setningin, „Ber er hver að baki nema sér bróður eigi.“ 

 27 júlí 2010, sótt 15. janúar 2013  
www.visidavefur.is/svar.thp?id=56070 
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V. VIÐAUKI:  

Ljósmyndir af verkum 

 

 

Mynd 1 

Heyr mína bæn, 2012. 

Gjörningur framin í kirkju og nærumhverfi hennar. 
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Myndir 2 - 4. 
Þránun, 2013 

Innsetning, eftirstöðvar gjörninga á Hótel Kaffistofunni. 
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Mynd 5. 

Sírenuvæl, 2013 

Á samsýningunni HÁVAÐI 
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Mynd 6. 

Níuhestar, 2013 

Á samsýningunni HÁVAÐI 
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Mynd 7. 

Komdu til mín svarta systir, 2013 

Gjörningur framin fyrir plötuumslag á samnefndri breiðskífu. 
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