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Útdráttur 

 

Í byrjun ritgerðarinnar fjalla ég um þögn, en flesta gjörninga hef ég gert í þögn. Hana tengi ég 

skrifum Susan Sontag um fagurfræði þagnarinnar. Svo segi ég stuttlega frá því hvernig ég, sem 

barn, upplifði afl hugsunar og sköpunar. Ég segi einnig frá hugmyndinni um ofurmanninn í 

samfélaginu og möguleikum mannshugans. Ég er geri gjörninga og mun fjalla um gjörningafólk 

eins og Marinu Abramović sem hefur haft áhrif á verk mín og ég tengi mig við. Í framhaldi af 

því fjalla ég um nokkra gjörninga sem ég hef samið og gert. Svo kemur kafli um gjörninginn 

Sigurð eftir mig og hvernig hann tengist teikningum og skrifum. Þar á eftir er kaflinn um 

Berglindi sem er verk sem var sýnt í Gerðarsafni í apríl 2015. Þar ræði ég um tilurð þess og 

framsetningu verksins. Ég geri grein fyrir kvenleika og erótík í verkum mínum og þeirra Rose 

English og Bobby Baker. Ég fjalla svo stuttlega um vinnuaðferðir, tala um teikningar mínar og 

hvernig þær tengjast gjörningunum, lýsingu á þeim og því sem ég teikna. Ég fjalla um 

myndlistarfólk og tengsl við áhorfendur.  
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Þekking og frelsi 

 

 

Ég kýs að kalla ritgerðina Á Mörkunum vegna þess að ég vinn meðvitað með mörk, mér finnst 

list oft á einhverjum mörkum eða rýmum inni á milli rýma, sem verða ekki svo auðveldlega 

útskýrð, en er útgangspunktur margra sem vinna að listum. Það er eitthvað spennandi og hæpið 

við list, hún er á jaðrinum. Ég flýt oft á upplýsingum úr mörgum áttum með þá vissu að smátt og 

smátt skili það sér í skilningi, að fljótandi yfirborðið fari dýpra og tengist saman í heildstæðri 

þekkingu.Verkin sem ég bý til eru flókin og margræð og snerta marga jaðra listsköpunar. Í 

bókinni Born Under Saturn er rekin saga myndlistarfólks og rýnt í skapgerð þeirra. Þar segir: 

„Þeir eru drifnir áfram af undarlegri blöndu af þorsta fyrir þekkingu og þrá eftir frelsi, langtum 

meir en félagar þeirra, handverksmennirnir.”1 Ég vinn inn í nokkur listform, er myndlistarmaður, 

en lít á mig sem fjöllistamann. Ég teikna, skrifa, geri vídeóverk og geri gjörninga, í ritgerðinni 

fjalla ég nær eingöngu um miðlana teikningu og gjörninga. Teikningarnar eru oftast abstrakt og 

ég teikna karaktera og lífræn form. Skrifin eru dramatísk og þar skrifa ég karaktera og ljóð. 

Gjörningarnir eru stundum leikhúslegir og hreyfigjörningarnir eru á mörkum myndlistar, dans og 

leikhúss. 

 

  

                                                
1 Margot og Rudolf Wittkower, Born Under Saturn, (New York: New York Reviews books, 2007), bls. 46. 
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Þögn 

 

 

Every era has to reinvent the project of „spirituality” for itself.2 
    Susan Sontag 

      

  

Hvert tímabil þarf að endurskapa hið óræða og andlega. Þetta sagði Susan Sontag í greininni 

“The Aesthetics of Silence” í bókinni Styles of Radical Will og á við að hvert tímabil 

mannkynssögunnar þurfi afdrep fyrir sálina, hið andlega og hið óræða.   

Þögnin er oft viðfangsefni listafólks. Við finnum hana í bókmenntum, rithöfundar fást við hana 

og myndlistarfólk málar hana, til dæmis Agnes Martin. Það er misjafnt hvernig þögn er túlkuð. 

Mér finnst þögnin mikilvæg og í jafnvægi við síbyljuna, stuðið og lætin. Þögn getur bæði verið 

sálrænt íþyngjandi og friðsöm. Það býr margt í þögninni, í þögn fáum við næði til íhugunar, við 

heyrum og sjáum betur. Og við sjáum öðruvísi og tökum ef til vill betur eftir andrúmslofti, 

hreyfingum og gjörðum þegar ekki er talað. Það er einhver heiðarleiki í þögninni, hvíld frá 

hávaðanum, frá áskorunum og verkefnum daglegs lífs. Susan Sontag segir í ritgerðinni “The 

Aesthetics of Silence” að í þögninni sé frelsi, frelsi frá áreiti, frá skoðunum annarra, frá háværum 

og rökföstum einstaklingum og frelsi frá stöðugu flæði orða og hugsana. En líka meira frelsi til 

að skynja. Horfa upp í himininn, í blámann og hreyfingu skýjanna. Orð eru oft notuð sem vopn, 

en einnig til að leysa ágreining, leiðrétta og dýpka þekkingu. Þögn getur verið vopn. Mér finnst 

þrúgandi að hugsa til alls þess sem hefur verið skrifað, en um leið er ótrúlega spennandi sú 

tilhugsun að öll þekking sem er til, hefur verið til og muni verða til, geti verið mín. Þetta er 

auðvitað útópískt og hugmyndin um að vera AL-vitur er barnsleg eins og sú að bjarga heiminum. 

Um þennan möguleika talar Sontag í greininni sem nefnd er hér að ofan; að í gegnum skynjunina 

                                                
2 Susan Sontag,The Styles of Radical Will, (New York: Penguin Classics 1966, 2009). Bls.3.  
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komi þekkingin. Þekking er þrúgandi, og þegar við lærum meira komumst við að því hversu lítið 

við í raun vitum. Ég er ekki að mæla með eyðileggingu orðsins eða þekkingarinnar, því hún er 

okkar von. Þekking er ekki bundin við orð, eða hvað? Gefur listin ekki einhvers konar sannleik 

um veruleikann sem verður ekki endilega settur í orð? En má ég biðja um aðeins meiri þögn?  

Hún getur verið þrúgandi, og samræður eða einræður geta verið þögn. Að mínu mati getur 

hlustun á þýða útvarpsrödd, kærleiksrík orð búddamúnks eða nunnu verið þögn og þá náskyld 

friði. Einnig finnst mér kröftugur gong-trommusláttur vera róandi og heilandi. Dags daglega 

notar fólk þögnina, röddina, hugsunina og samræðuna til að skilja og dýpka þekkingu, leiðrétta 

hugsun og dýpka þekkingu.  

 

Í þögninni í friðsömum huga er rými til að hugsa. Tónskáldið John Cage aðhylltist og stundaði 

Zen búddisma stóran hluta ævi sinnar. Sú ástundun hafði áhrif á hann sem tónskáld. Ég hef 

stundað og kennt jóga frá árinu 2002 og í gegnum ástundina hef ég lært að einbeita mér og þjálfa 

skynjuna og get auk þess ræktað líkamann, andað og hlustað. John Cage gerði þögnina oft að 

viðfangsefni og samdi til hennar tónverkagjörningin 4´33”. Það verk er samið fyrir 

sinfóníuhljómsveit og fer fram í þögn með áhorfendum.  Hljómsveitin situr í fjórar mínútur og 

þrjátíu og þrjár sekúndur og bíður í gegnum þrjár hreyfingar stjórnanda. Susan Sontag segir í 

greininni “The Aesthetics of Silence” að Cage fullyrði að ekki sé til neitt sem heiti þögn.3 Það 

eru alltaf einhver hljóð í kringum okkur; umferð, raddir, fuglasöngur, og inni í okkur ef við 

lokum augunum og einbeitum okkur, þá heyrist einhvers konar suð, við heyrum í 

andardrættinum. Cage sagði að jafnvel í hljóðeinangruðu herbergi heyrðum við hið minnsta tvö 

hljóð: hjartsláttinn og blóðflæðið í höfðinu.4 Hann heldur áfram og talar um skylt fyrirbæri; 

tómleikann, og að ekkert sé til sem heiti tómt rými. Svo lengi sem augu okkar eru opin, er alltaf 

eitthvað að sjá. Horfirðu á eitthvað sem talið er tómt ertu samt að horfa, samt að sjá eitthvað - 

jafnvel bara drauga væntinga þinna. Til að skynja fyllingu verðum við að skynja nauðsyn 

tómleikans; öfugt við að skynja tómleikann verðum við að opna fyrir mismunandi víddir 

                                                
3 John Cage, Silence, (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press). Bls. 191. 
4 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. Bls. 10. 
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heimsins. 5  

 

Dansarar nota yfirleitt ekki röddina, líkaminn er verkfæri þeirra og þögnin getur verið notuð sem 

vopn. Höndin og höfuðið eru helstu verkfæri myndlistarmannsins. Dansarar segja sögu, tjá 

tilfinningar eða hugsanir með líkamanum. Sumir dansar eru fallegir eins og klassískur ballet, þar 

er líkaminn fyrst og fremst vél sem getur tjáð sig. Danshópur Pinu Bausch (1940-2009) 

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch hefur starfað frá 1970, vann og vinnur enn á mörkum 

gjörningalistar og danslistar. Pina lagði mikið upp úr búningum en notaði raddir, og þá yfirleitt á 

mjög afmarkaðan og knappan hátt. Franskir mime (e. imitator, actor) listamenn nota ekki 

röddina, en tjáningin fer í gegnum líkamann og andlitið. Þekktasti mime listamaður Frakka 

Marcel Marceaum (1923-2007), talaði um mime sem listform þagnarinnar. „List þagnarinnar 

talar til sálarinnar, eins og tónlist, gerð gamanmynda eða drama, sem inniheldur þig og þitt 

líf...sköpun karaktera í rými, sem sýning á sviði - þar sem við sýnum líf okkar, drauma og 

væntingar.”6 Einn fremsti og virtasti leikstjóri sögunnar Andrei Tarkovsky fór einstaklega vel 

með þagnir og myndmál og þá sérstaklega í myndinni Mirror (1975). Tungumálið og samræður 

hafa vægi en hreyfing myndmálsins og þögn leiðir myndina. Senurnar eru hægar og langar, ríkar 

af fallegum stemningum. Litapalletan í myndinni er einstök og undirstrikar mýkt og hlýju. Í 

myndinni styðst hann við ljóð eftir pabba sinn sem hann fléttar inn í myndina. Það er óræð hlýja í 

myndinni, og Tarkovsky nýtti myndina til að gera upp mál sem honum þótti hann eiga óuppgerð 

við fjölskylduna.7 Um myndina The Mirror8 segir Tarkovsky: „Myndin fjallar um tilfinningar 

mínar til fólks sem var mér kært; um samband mitt við það, samúð mína gagnvart því og minn 

eigin vanmátt - mér fannst ég ekki hafa fullnægt skyldum mínum og mér fannst ég geta gert 

                                                
5 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. Bls.10. 
6 Marcel Marceau Remembered, CBS Sunday Morning, (YouTube sept. 25, 2007), sótt 2.janúar, 2015. 
https://www.youtube.com/results?search_query=marcel+marceau+sunday+morning 

7 Oddný Sen, munnleg heimild, 15. október, 2014. 
8 Andrey Tarkovsky, The Mirror, DVD (Moskva, USSR, 1975.) 
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betur.”9 Það er kærleikur, fegurð, þögn og nostalgía í verkum Tarkovsky sem skiptir mig máli og 

ég tengi við nokkur verka minna eins og t.d. Verði þinn Vilji, Engin er Eyland, Sigurður og 

Berglind. Í þessum verkum finnst mér ég vinna með samkennd, finnst ég gera upp söguna með 

því að taka til í fortíðinni – laga hana og leiðrétta. 
   

Bandaríski rithöfundurinn, leikskáldið og aktivistinn Susan Sontag talar um nýjar leiðir til að 

hugsa og segir að eingöngu fáir viti um þær leiðir. Ekkert er eins dýrmætt og mikilvægt og sú 

þekking, jafn ófædd og hún er. Þessi brýna þörf og andlegt eirðarleysi, er ekki hægt að ákalla.10 

Susan talar í greininni um hlutverk listafólks, og að eirðarleysi sé hluti af starfi listafólks, að úr 

því verði eitthvað til og gefur þannig til kynna að listafólk sé eirðalausara en gengur og gerist. 

Hún segir að eitthvað af þessari eirðarleysisorku hafi verið notað í framúrstefnulist þessarar 

aldar.11  Susan er á því að mörg verk séu tilgangslaus og talar um aðrar leiðir gegn eirðarleysi. 

Susan skrifaði margar ritgerðir, skáldsögur og leikrit, svo hún kemur ekki að tómum kofanum 

þegar hún talar um eirðarleysið. Líklega hefur hún nýtt sköpun gegn eigin eirðarleysi. Ég trúi því 

að innri kláði og eirðarleysi sé rót sköpunar.  

 

Susan talar ennfremur um skynjun og heldur því fram að við mannfólkið eigum að geta skynjað 

allt. Hvernig er það hægt?  Jasper Johns segir það mikilvægt að sjá skýrt, en sjáum við skýrt? 

Hugmyndalega séð ættum við að geta haft fullkomna athygli.12  Þessu þekktu orð segja margt um 

vandann við að útskýra “allt sem hægt er að hugsa er hægt að hugsa skýrt. Allt sem hægt er að 

segja er hægt að segja skýrt. En það er ekki allt sem er hugsað hægt að segja”.13 Kannski þess 

vegna þurfum við meiri þögn og hlustun til að sjá skýrt. Og í því samhengi talar Susan um fólk 

sem býr yfir nýjum leiðum til að hugsa, hún nefnir þó enga einstaklinga. Kannski er hún að tala 

                                                
9 Andrey Tarkovsky, Sculpting in time: reflections on the cinema / Andrey Tarkovsky, Kitty Hunter-Blair 
þýðandi. (Austin, Texas; University of Texas Press ,1986.)           

10 Susan Sontag. The Styles of Radical Will, 2006. Efni sótt 7.október, 2014. 
11 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. Bls. 19. 
12 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. Bls. 12. 
13 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. bls. 18 
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um fólk með náðargáfu, ofurfólk, gúrúa eða vísinda- og fræðimenn, eða listafólk. Hún segir að 

það dugi ekki að ákalla það sem við teljum að vanti inn í líf okkar. Seinni hluta ævi sinnar sinnti 

Sontag ýmsum hjálparstörfum víða um heim, vann í Sarajeveo, setti m.a. upp sýningar með 

fórnarlömbum stríðsátaka. Ég held jafnvel að þessi vinna Sontag hafi að einhverju leyti komið í 

stað ákallsins og eirðarleysisins.14 En ég kem aftur að þessum hugrenningum í kaflanum um 

tengslin við áhorfendur. 

 

Hver kynslóð þarf að finna afdrep eða veg fyrir andann, eins og vitnað var í, í byrjun. Í dag er 

það algengara að fólk stundi hugleiðslu meira en gert var fyrir nokkrum áratugum síðan og margt 

listafólk stundar TM eða Transcendic meditation sem kvikmyndaleikstjórinn David Lynch hefur 

stundað í 40 ár og kennt öðrum. Í TM hugleiðslu tengir þú þig við abstrakt heim og ferðast 

ímyndað með hugann út í geiminn. Leiðbeinandi leiðir þig inn í ástandið. Í núvitundarhugleiðslu 

hugsar þú fyrst og fremst um öndunina, öndunin er þitt akkeri. Svo skoðar þú hugsanir þínar, 

setur á þær orð og hverfur aftur til önduninnar þegar þær trufla þig ekki lengur. Það er eitthvað 

bæði guðlegt og abstrakt við þögnina og margt listafólk glímir við hugtakið um Guð. John Cage 

stundaði hugleiðslu og skrifaði um Zen búddisma frá 1940. Bítlarnir fóru í pílagrímaferð til 

Indlands árið 1968, til Rishikesh og heimsóttu gúrúinn Yogi Mahraishi Mahesh til að læra TM.15  

 

 

Ofurfólk og ofurskynjun 

 

Þegar ég var átta ára varð ég fyrir uppljómun, ég var sannfærð um að ég væri með heila sem væri 

eins og alheimurinn, endalaus og fullur af möguleikum, og ég var alveg viss um að ég ætti eftir 

að nota hann meira en ég var að gera. Mér fannst hann tómlegur og var þess fullviss að hann ætti 

                                                
14 Entrevista a Susan Sontag a Barcelona, sótt, 19. janúar 
2015.https://www.youtube.com/watch?v=DZuBFpHym28 

15 Philip, Goldberg, American Veda: From Emerson and the Beatles to Yoga and Meditation, How Indian 
Spirituality Changed the West. (New York: The Doubleday Religious Publishing Group, 2010). 
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eftir að þroskast. Ég horfði mikið upp í skýin sem ungabarn og er þar stundum enn. Þegar ég var 

unglingur saug ég í mig dægurmenningu níunda áratugarins með tilheyrandi væmni og  

hressileika. Var heilluð af ímynd og tálsýn, og fannst að ég þyrfti að fylla inn í tálmyndina sem 

birtist í fjölmiðlum. En ég varð líka fyrir áhrifum frá pönkinu en pönkið var komið á endastöð, 

nýtt tímabil tók við með tilheyrandi áhrifum frá tónlistarstöðinni MTV (Music Television). Ég 

tók upp allt sem ég gat upp úr útvarpinu og sjónvarpinu, elskaði stjörnur og popp, og lagði texta 

á minnið. Á unglingsárunum þróaðist smekkurinn og ég varð meira og meira vör við eðlislæga 

viðkvæmni og sterka þörf fyrir annars konar hversdagsleika, eða kannski vildi ég flýja 

hefðbundið líf og búa til annan og betri heim? Poppið var gott en ég vildi kynnast annarri tegund 

af menningu.  

 

Ung heillaðist ég af myndlist. Á þessum árum átti ég mér engar fyrirmyndir úr listheiminum, en 

ég fann þær seinna. Ég átti auðvelt með að einbeita mér að teikningu og fann að með henni fékk 

ég útrás fyrir ofgnótt upplýsinga frá samfélaginu. Mér fannst ég geta tjáð óréttlæti heimsins með 

teikningum og klippimyndum og tekist á við vanmátt minn gagnvart ástandi heimsins. Mennska 

og náungakærleikur skipti mig máli og ég hef af veikum mætti, en líka barnslegri einlægni, velt 

fyrir mér getuleysi mínu gagnvart því að geta ekki bjargað heiminum. Og ég hef spurt sjálfa mig 

að því hvernig ég sem myndlistarmaður geti bjargað heiminum frá glötun.  

 

Í myndlistartímum sem unglingur voru klippimyndir mínar pólitískar og nokkuð áróðurskenndar. 

Ég klippti út stóran hamborgara, lét hann liggja ofan á hrúgu af líkum og upp úr borgaranum 

kom stór hönd beinagrindar í bænarstöðu að biðja um mat.  

 

Fólk gengur á hæstu fjöll veraldar til að sigra sig sjálft eða náttúruna (sem er auðvitað ekki 

hægt), eða til að láta draum rætast. Sumir hlaupa maraþon eða hlaupa fleiri hundruð kílómetra á 

viku. Geimfarar leggja á sig mikla andlega og líkamlega þjálfun, til að komast út í sólkerfið og 

þurfa að sigrast á hindrunum sem virðast óyfirstíganlegar. Leikarar leggja af, eða fita sig, fyrir 

draumahlutverkið sitt. Leikstjórar stýra flóknum og stórum uppfærslum og uppsetningum.  
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Hversdagshetjur leggja almennt mikið á sig til að gera það sem þær langar til. Flestir vilja hafa 

rödd og leggja eitthvað til samfélagsins. Kannski finnst fólki að því beri skylda til þess að hafa 

eitthvað fram að færa, eða það er metnaðarfullt og kappsfullt, drifið áfram af einhverri hvöt.  

Líklegasta skýringin er hugsanlega sú, að fólk vill vera ódauðlegt, og ná að skilja eitthvað eftir 

sig.  

Fólk ýmist trúir á guð, trúir ekki á guð, trúir smá á guð, eða trúir mjög mikið á hann/það. 

Hugmyndin um algóðan guð er útópísk og ótrúlega skemmtileg, en líka óraunveruleg, en 

líknandi. Um tilvist hans/þess hafa heimspekingar rætt í gegnum aldirnar. Heimpekingurinn 

Nietzche skrifaði bók um Ofurmennið árið 1883. Hann skrifaði hana í gegnum spámanninn 

Zaraþústra sem tilkynnti að Guð væri dauður og að nú væri tími ofurmannsins runninn upp. Í 

greininni Svo mælti Zaraþústra er guð drepinn, guð er sagður dauður og við taki Ofurmaðurinn. 

Zaraþústra segir að enginn guð muni lýsa afvegaleiddum ferðalangi leiðina. Zaraþústra gefur 

fólki alls konar hversdagsleg ráð til að lifa góðu lífi án Guðs, til dæmis að hlæja, hreyfa sig og 

njóta þess sem það eldar.16 Hugmyndir hans voru barn síns tíma en því miður var þetta ágæta 

heimspekirit hans um ofurmennið rangtúlkað af nasistum.  

 

Til að sigra sjálfan sig fer fólk að þolmörkum hins mögulega. Fólk eins og poppstjörnurnar Lady 

Gaga, David Bowie, heimspekingarnir Julia Kristevu, Slavoj Žižek og Susan Sontag eru 

ákveðnar tegundir af ofurfólki. En friðarsinnarnir Ghandi, Thic Nhat Hanh, baráttukonan Malala 

Yousafzai og Móðir Theresa eru guðlegir og líklega eitthvað meira en ofurfólk. Þessir 

einstaklingar framkvæma og ganga lengra fyrir aðra í nafni friðar og jafnréttis. Listafólk nær því 

sennilega ekki að vera ofurfólk þótt það geri falleg og áhrifamikil verk. Það er eitthvað guðlegt 

við sköpun og af því leiðir að sumt listafólk finnst það standa nær einhverjum sannleika.  

„Í nútímanum er lífseigasta myndlíkingin að „list“ komist næst því andlega. Verkefni málarans, 

tónlistarmannsins, ljóðskáldsins eru þess eðlis“ 17 Þessi staðhæfing þarf að sjálfsögðu að vera í 

stöðugri þróun og umræðu, en það er eitthvað dularfullt við listina, eitthvað annað og óskiljanlegt 

                                                
16 Friedrick Nitzché, Svo Mælti Zaraþústra, Bók Fyrir Alla og Engan. Bls. 13. 
17 Susan Sontag. The Styles of Radical Will. bls. 3. 
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við hana. Á undanförnum árum, sérstaklega síðastliðin 10-20 ár, hefur þróun myndlistar að 

einhverju leyti horfið frá þessari dulhyggju sem Sontag talar um, og hún hefur líka oftar verið 

afhelguð. Klósett skál Duchamps hengd upp á vegg og svo sett aftur inn á klósett.  

 

Gjörningalist 

 

Gjörningar eða „performance art” er í einfaldasta skilningi þessa orðs, gjörð. Ásdís 

Gunnarsdóttir, ein af afkastamestu gjörningakonum á Íslandi, sagði í viðtali að gjörningar væru 

stundum taldir eitt erfiðasta listformið.18 Þeir geta verið nærgöngulir, og sársaukafullir eins og 

t.d. gjörningar þeirra Carolee Schneemann og Marinu Abramović. Líkamsgjörningafólk, 

sérstaklega konur frá sjöunda áratugnum, sáu tækifæri í gjörningalistinni til að kanna og leggja 

fram spurningar sem hafði kerfisbundið verið horft fram hjá eða þaggaðar niður í vestrænni 

hugsun og menningu. Með samblandi af hugrekki og kæruleysi gat gjörningalistafólk sjöunda 

áratugarins einbeitt sér sérstaklega að því sem kæmi fyrir þegar hugsunin væri sett til hliðar og í 

staðinn kæmi skynjun, flæði og frelsi undan hugsun. Margir gjörninganna innihéldu mikið af 

líkamlegum sársauka og sumir tókust á við mörk lífs og dauða, sem fól í sér að misþyrma 

líkamanum, fara upp að sársaukamörkum, míga, skíta, skera, og losa sig við allar hömlur. Leyfa 

líkamanum að vera frjálsum og um leið athuga hvað hann þolir.  

 

Carolee Schneeman notaði fagran líkaminn sinn sem listform sem hún hafði sjálf stjórn yfir. 

Teiknaði með honum, setti slöngur á líkamann, og velti sér upp úr drullu. Verk hennar  

Gjörningar hennar voru líka skemmtilegir, kynferðislegir og líkamlegir. 19  

 

Í einum gjörningi Abramović teiknaði hún gyðingastjörnu með hníf á kviðinn. Í öðrum bjó hún 

til stóra fimm arma stjörnu, lagðist inn í miðju stjörnunnar, kveikti í henni og lá fyrir þar til að 

það leið yfir hana úr súrefnisskorti og reykeitrun. Frá upphafi sýndi Abramović mjög ákveðna 
                                                
18 Ritstjóri Brynja Þorgeirsdóttir, Djöfleyjan, (Reykjavík: RÚV, 1. október, 2014.) 
19 Performancelogia Performance Art Archive          , Carolee Schneeman, Meat Joy, myndskeið, 5:19  sótt 
18.janúar 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=Fw_wW2v45eI 
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skapgerð. Foreldrar hennar voru hermenn, sýndu henni aldrei ást og ólu hana upp við mikinn 

aga. Allt átti að vera gert rétt og móðir hennar átti það til að koma inn til hennar á nóttunni til að 

rétta úr henni svo hún svæfi rétt í rúminu.20 Gjörningar hennar hafa alltaf verið í senn líkamlegir, 

og dýrslegir í bókstaflegri merkingu, ágengir og pólitískir. Abramović hefur losnað undan 

fjötrum fortíðarinnar og á sinn hátt gert upp hörkuna og ástleysið sem hún ólst upp við. „Til að 

gera gott verk þarf að losa sig við allan skít”, sagði myndlistarmaðurinn Sigurður Guðmundsson 

þegar hann leit við í morgunspjall í myndlistardeild Listháskólans.21 Listamenn eiga að vera 

frjálsir og sjálfstæðir og fara sína leið og þeim er í sjálfsvald sett hvernig þeir gera gjörninga. Það 

eru engar reglur. Sjálf tengi ég mín verk við ákveðna gjörningakurteisi fjöllistakonunnar Yoko 

Ono, en gjörningauppskriftabókin hennar, Grapefruit, sýnir einfalda og fallega gjörninga. Yoko 

Ono gerði líka líkamlega gjörninga, en þeir voru ekki eins ágengir og þeir sem áður er lýst, oftar 

rómantískir og ljóðrænir. 

 

Kitchen piece 

Hang a canvas on a wall. 

Throw all your leftovers you have  

in the kitchen that day on the 

canvas. 

You may prepare special food for  

the piece.22 

 

Marinova Abramović fæst við hárfínar, persónulegar og erfiðar tilfinningar, sérstaka skapgerð og 

skapandi úrvinnslu þessara tilfinninga. Hún gengur langt og gengst við erfiðum og 

djúpsálarlegum tilfinningum á þann hátt að það gengur nærri henni og áhorfendum á sálrænan 

hátt. Ég tengi við það sem er djúpsálarlegt í gjörningum Abramović en ekki túlkunaraðferðir 

                                                
20Adrian Heathfield ritstýrði. LIVE, Art and Performance. London: Tate Publishing, 2004. bls. 17.  
21 Sigurður Guðmundsson, munnleg heimild, 17. október, 2014. 
22 Yoko Ono,1960 Winter. Grapefruit, A Book of Instructions and Drawings byYoko Ono. (New York, 
Simon and Schuster), Ekkert blaðsíðutal. 
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hennar. 

 

Það gengur ekki allt gjörningafólk eins nærri sér og Abramović. Langir, fallegir og síendurteknir 

gjörningar myndlistarmannsins Ragnars Kjartanssonar eru orðnir heimsfrægir. Kjartan ólst upp í 

leikhúsi, en foreldrar hans eru bæði leikarar. Áhrifavaldar verka hans eru meðal annars 

gjörningakonurnar Abramović og Schneeman,23 sem er merkilegt þar sem gjörningar hans eru, 

líkt og mínir, oftar en ekki tragíkómískir og leikhúslegir.  

 

Ég hef einnig tengt verk mín og verið innblásin af  því kvenlega og eldhúslega í gjörningum 

breska listamannsins Bobby Baker. Hún er þekkt fyrir bráðskemmtilega eldhúsgjörninga, sem 

hún gerir bæði á sviði og í eldhúsi. Þeir eru bæði pólitískir, feminískir, húmorískir og klassískir. 

Gjörningar Frú Baker eru oft „sensjúal“ en á fyndinn hátt. Metnaðarfull og löng gjörningasaga 

Abramović verður seint sögð fyndin. Gjörningar hennar eru persónulegir, nærgöngulir, fallegir 

og ástríðufullir. Og áhorfendurnir virðast að einhverju leyti veita henni sáluhjálp.   

 

 

Gjörningar fæðast einn af öðrum 

 

Á árunum 2002-2006 gerði ég mína fyrstu formlegu gjörninga fyrir framan myndavélar, þar sem 

ég bæði myndaði hugmyndir mínar og lék mér fyrir framan vélina, gerði hreyfingar og 

stemningar. Ég vann í anda myndlistarmannsins Cindy Sherman sem ég á þeim tíma kynnti mér 

og dáðist að dramatískum og fagmannlegum, nokkuð leikhúslegum og uppsettum, 

ljósmyndagjörningum hennar. Cindy Sherman býr til karaktera og senur, suma sögulega og aðra 

tengda þekktum senum úr kvikmyndum fyrir framan myndavélar. Oftast notast Cindy við mikið 

af leikmunum, grímum og búningum. Karakterarnir sem hún býr til eru hræðilegir, óhuggulegir 

og fallegir, Cindy segir marga gjörningana fjalla um kynferði sitt og sinn eigin hverfulleika –  

                                                
23 Íslandsstofa „We are in control“, munnleg heimild Ragnars Kjartanssonar ráðstefna í Bíó Pardís, 
4.nóvember, 2014. 
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fjölskyldu kvenfyrirmyndir úr æsku og kvikmyndum. Gjörningarnir tengjast þessum 

fyrirmyndum, en skilaboðin voru oft að við stelpurnar ættum að vera góðar stelpur.24 Fyrsta 

gjörninginn gerði ég í litlu herbergi í Listháskóla Íslands að kvöldi til, svo ég fengi algjöran frið 

(mynd 1). Ég fékk frænku mína og nána vinkonu til að mynda. Alla hluti inn í herbergið hafði ég 

valið vandlega, ég valdi hluti sem mér þóttu kvenlegir, eftirsóknarverðir og táknrænir fyrir frið, 

dauðann og andann. Ég vildi nálgast einhvers konar guðdóm í gegnum nýja vídd sem minnti á 

dauðann og drauga. Ég var að þróa sjálfsmynd mína og skoða sjálfan mig sem myndlistarmann, 

þroska mig og þróa stíl og leyfa mér að vera frjáls og skapandi… 

 

Á þessum tíma var ég jafnframt, undir miklum áhrifum frá leikstjóranum og skáldinu Tim 

Burton, og myndum eins og Nightmare before Christmas (1993) og Charlie And The Chocolate 

factory (2005). Ég raðaði mismunandi efnum í glerkrukkur í hillur; fitu, salti, baunum, hveiti og 

sykri. Ég kveikti á kertum, raðaði stórum formum af fitu og stráði yfir þá salti. Ég reykti reykelsi, 

klæddi mig í hvítan kjól, setti á mig hárkollu og málaði hálft andlitið hvítt. Ég hengdi upp 

gardínur til að búa til fjarlægan heim eða nýja vídd. Herbergið átti að vera blanda af guðdómi og 

list. Í þrjá klukkutíma var ég inni í herberginu, skoðaði mig í spegli, bar á mig fitu, mældi mat úr 

krukkunum á diska og lét á gólfið. Ég var á nýjum stað og andrúmsloftið skrítið. Ég fór í trans og 

frænka mín leikstýrði mér. Karakterinn sem ég bjó til þetta kvöld varð efniviður í fleiri verk. 

Persónan var afrakstur þess sem ég glímdi við í hversdagslífinu, hlutverk móðurinnar, konunnar 

og myndlistarmannsins. 

 

Fyrstu gjörningarnir og vídeóverkin sem ég gerði árið 2004 heima í stofu eða inni í eldhúsi voru 

bæði skrítnir og einhverfir. Mig langaði ekki að láta þá frá mér, ekki fyrr en ég væri búin að þróa 

þá betur. Þeir voru leið mín til þroska sem listamaður og til að sameina stóru hlutverkin í lífinu. 

Ég glímdi við spurningar eins og hvernig ég ætlaði að fæða og klæða börnin mín sem  

myndlistarmaður. Ég virtist líta á mig sem eldhúslistamann; örugga innan veggja heimilisins og 
                                                
24 Amanda Cruz, Elizabeth A.T. Smith, Amelia Jones, Cindy Sherman: Retrospective, (Chicago: Thames 
& Hudson, 1997), bls. 2. 
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fjarri samkeppni og hörðum heimi myndlistar. Seinna tók ég þátt í hátíðum, oftar en ekki leik- og 

danstengdum.  

 

Þegar ég samdi Verði þinn vilji 2005 (mynd 2) fannst mér ég vera súperhetja sem stöðugt ögraði 

sér og tókst á við forgangsröðun gildanna. Í verkinu tókst ég á við sögu mína og fjölskyldunnar.  

Ég gerði upp fortíð mína, ást og aðdáun á ömmu minni, sem var mjög trúuð kona. Ég fann og 

finn oft ennþá sterka, rómantíska og „nostalgíska” löngun að fara til baka og skoða mína eigin 

sögu. Í viðtali við DV í desember 2014 sagði rithöfundurinn og nýstirnið Ófeigur Sigurðsson: 

„Nostalgían er svo skemmtileg og fyndin af því að í henni felst svo mikið vonleysi. Þú ert að róa 

á móti tímanum, þú ert að berjast við hið ómögulega og ert í raun eins og hálfviti.”25 Í Verði Þinn 

Vilji klæddi ég mig í náttföt af ömmu og vafði utan um mig ljósaseríu, en amma var mikið 

jólabarn. Inni á klósetti heima hjá mér stillti ég upp myndavél, ýtti á ‘record’ og vafði mig inn í 

jólaljós. Ljósið vafði ég um mittið á mér og setti það í kross yfir hjartað og utan um hálsinn. 

Hreyfingarnar voru mikilvægar; yfirvegaðar og hægar. Hreyfingarnar skiptu mig miklu máli, þær 

voru hægar og yfirvegaðar, þöglar, kvenlegar og friðsamar, einfaldar og skýrar. Í náttkjólnum af 

ömmu mátaði ég mig inn í nýtt hlutverk fórnfúsu móðurinnar og myndlistargyðjunnar. Ég vildi 

ögra sögunni og fórna mér í nýja hlutverkinu. Ég vildi líka vera hetjan, sem legði allt í sölurnar.  

 

En, eins og Ófeigur, upplifði ég mig jafnvel meira eins og dramatíska andhetju, með heitar 

jólaseríur þétt upp við kviðinn, bringuna og hálsinn - eins og ég hef komið að áður upplifi ég 

stundum gjörningana mína háleita og rómantíska.26 

                                                
25 Kristján Guðjónsson, „Í ríki fegurðarinnar” DV. 31.október 2014, sótt 30.desember, 2014. 
http://www.dv.is/menning/2014/11/2/ofeigur-sigurdsson/ 
26 Myndlistarmaðurinn Erwin Wurm segir í bók sinni The Artist Who Swalloved The World, að hann hefði 

alltaf haft mjög háleitar og rómantískar hugmyndir um verkin sín þegar hann undirbjó þau. Hins vegar 

væri útkoman oftast frekar kjánaleg og langt frá háleitum hugsjónum hans. En verk Wurm eru húmorísk, 

nútímaleg og frjálsleg.  
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Jólaljósunum vafði ég um mig miðja og um hálsinn. Ljósvestið hugsaði ég sem skjól eða skjöld 

til að takast á við hlutverkin og verkefnin, en gat alveg eins líka verið sjálfsmorðssprengjuvesti 

hetjunnar.  

 

Ég bjó til karakterinn Frú Sigríði (mynd 3) árið 2005, og heillaðist af stífleikanum og höftunum, 

undarlegum og skýrum siðareglum Viktoríutímabilsins. Ég bjó til verk þar sem ég klæddi mig 

upp í Viktoríuföt, hannaði þau sjálf og blúndaði breskan lögregluhatt, skyrtu og setti á mig hvíta 

hanska. Raðaði súkkulaði á borðið, gerði það að varnarvegg og það fauk í rokinu út í 

vetrarkuldanum út á Gróttu.  

 

Ég var undir áhrifum margra þátta kvikmyndarinnar Orlando í leikstjórn Sally Potter, sagan 

hafði áhrif á mig og stórkostlegir búningarnir líka, myndin er mikið búningadrama. Orlando 

(1992) er byggð á skáldsögu Virginu Woolf.  Í myndinni breytir Orlando, leikin af Tildu 

Swinton, um kyn. Hún/hann/það, á yfirnáttúrlegan máta, breytist úr karlmanni í konu. Það gerist 

eftir að hann sér fram á að geta ekki drepið mann í stríði. Í myndinni er tekist á við fljótandi 

sjálfsmyndir, við erum ekkert eitt kyn, við erum bæði karl og kona. Kynjamyndir eru fljótandi 

fyrirbæri. Kvenlegt eðli, karlægt eðli. Svo blandast inn í mengið sterkar ímyndir karlsins og 

ímyndir konunnar.  

 

Árið 2006 tók ég þátt í Ördansahátíðinni, sem er hátíð sem dansarinn og myndlistarmaðurinn 

Ólöf Ingólfsdóttir og leikstjórinn Steinunn Knútsdóttir stofnuðu og ráku frá árunum 2006 - 2012. 

Þar dansaði ég við fjögurfréttir á RÚV. Það var eitthvað kjánalegt við Ísland á árunum í kringum 

2006, bankar höfðu verið einkavæddir, peningar flæddu frjálst inn og út úr landinu og 

Landsvirkjun var byrjuð að reisa Kárahnjúkavirkjun. Fólkið í landinu mótmælti en allt kom fyrir 

ekki. Kárahnjúkavirkjun var reist með þeim afleiðingum að fallegri nátttúru var drekkt og raforka 

seld fyrir smáaura. Ég æfði hreyfingar í viku, nokkrum sinnum á dag, með því að hlusta á fréttir 

                                                                                                                                                       
 



 
 
 

 
 

18 

og dansa við þær. Morguninn sem hátíðin var haldin hringdi ég í fréttastjórann og spurði hann 

hvort hann gæti sagt mér hvað yrði í fréttum, svo ég gæti undirbúið mig betur fyrir hátíðina. 

Ördansahátíðin Heimilisdansar eða Domestic Dances var haldin í Góða hirðinum, í 

Nytjamarkaði Sorpu, í Fellsmúla þann 23.apríl 2005.27  Stærsta frétt dagsins var löng og 

dramatísk og fjallaði um virkjunarframkvæmdir á Kárahnjúkum.28 Fréttin hafði mikil áhrif á mig, 

en alla vikuna hafði ég hlustað á sambærilegar fréttir af mótmælum og framkvæmdum við 

virkjunina. Ég tjáði reiði mína gagnvart valdníðslu með hreyfingum, ég var mjög ósátt við 

framkvæmdina. Mér að óvörum, og dansverkinu til happs, sagði fréttastjórinn frá 

ördansahátíðinni í útsendingunni og því að dansað væri við fréttatímann í beinni útsendingu í 

Góða Hirðinum. Það gaf verkinu skemmtilegan blæ og ég tók þá frétt inn og samdi nýjar 

hreyfingar.   

 

Kvenleiki og erótík 

 

Í Charlottenborg var Rose English með áhugaverða yfirlitssýningu á verkum sínum. Rose er 

breskur myndlistarmaður og er hvað þekktust fyrir gjörninga, en hún hefur gert gjörninga í 

rúmlega þrjátíu ár (mynd 17/18). Verk hennar eru sterk og öll kvenleg. Þau hafa sterka 

kynferðislega og erótíska skírskotun. Hún talar mikið í gjörningunum sínum, klædd í galakjóla 

með löng augnhár sem hún hefur hannað í gegnum ferilinn. Verkin eru dramatísk, erótísk, 

kvenleg og leikhúsleg. Hún klæðir sig og aðrar konur í hófa og tagl. Konurnar verða að 

erótískum og dýrslegum hugarórum. Konurnar birtast sem glæsihryssur, sumum stillt upp í raðir 

eða ríðandi fáklæddar á hesti .  

 

Ég tengi sterkt við kvenleika í verkum hennar og ég tengi einnig við ákveðna fagurfræði í 

                                                
27 Leikhús.is, Ördansahátíðin: Góði Hirðirinn, Auglýsing, Leikhús: leikhúsauglýsingar, apríl 2005. Sótt 
14.nóvember, 2014. 
vehttp://www.leikhus.is/index.php?option=content&task=view&id=515&Itemid=2 
28 Kristján Sigurjónsson, „Fréttir: Rás 1” RÚV. 23.apríl, kl 16, 2005, www.ruv.is  
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verkum hennar, sem ég finn ekki fyrir þegar ég skoða sýningu Karen Cytter.  

Ég varð fyrir áhrifum verka Karen Cytter á sýningu í myndlistasafninu Charlottenborg í 

Kaupmannahöfn, en einnig var ég hrifin af sýningu Rose English í sama safni. Karen Cytter er 

ungur listamaður sem sýndi nokkur vídeóverk, og blandaði stundum ljóðum inn í þau. Margt sem 

hún gerir er mjög frjálslegt og skemmtilegt. Í einu vídeóverkinu var hópur af nöktum venjulegum 

konum, þær þuldu upp ljóð, sumar klæddar í rigningarfrakka. Ég tengdi sterkt við viðfangsefni 

ljóðanna sem hún notaði í vídeóverkunum. Eins fannst mér uppsetningin áhugaverð og hvernig 

hún gat blandað teikningunum saman við vídeóverkin. Þær voru í sömu stærð og stóru 

teikningarnar mínar. Til að vekja athygli á myndunum lýsti hún þær inni í dimmum salnum með 

kastara sem komið var fyrir nálægt tússlituðum myndunum. Stemningin í vídeóverkunum var 

frekar einföld og hversdagsleg, allsberar konur og karlar, sumar konurnar í droppuðum hnésíðum 

regnfrökkum. Ljóðin sem voru flutt fjölluðu um samskipti kynjanna, um líkamann og það að 

eldast og vera elskuð með gamlan líkama. Hressileg, hversdagsleg og skemmtileg verk.29 

 

Persóna ítölsku myndlistarkonunnar Vanessu Beecroft er áhugaverð. Beecroft er með þráhyggju 

gagnvart líkama sínum og ásýnd hans og annarra kvenna. Hún hefur stöðugar áhyggjur af því að 

missa tökin og því sem hún lætur ofan í sig. Vanessa hefur gert fjölda gjörninga sem hún kallar 

VB 1, 2, 3 og s.frv. Hún hefur mikið verið gagnrýnd fyrir þær gjörningaraðir, fyrir að viðhalda 

ákveðinni útlitsdýrkun sem reynist ungum konum erfitt að lifa samkvæmt. Sumir VB 

gjörningaraðanna eru manneskjulegar, meðan aðrar ganga nærri konunum og sýningarstúlkum. 

Fyrirsæturnar þurfa oft að standa lengi og stundum á mjög háum hælum. „Stelpurnar eiga að vera 

hljóðar, og standa kyrrar og þegar þær verða þreyttar þá hvíla þær sig, í byrjun hafði ég engar 

reglur á gjörningunum en svo setti ég reglur, því stelpurnar voru út um allt”.30 „Beecroft hefur 

þráhyggju gagnvart útliti konunnar, líkama hennar og ásýnd” segir Judith Turner hjá New York 

                                                
29 Charlottenborg, „The Eros of Understanding“ 19.september – 28.desember 2014, Kaupmannahöfn, 
29.nóvember, 2014. 

30 Reserve channel, „The Female Body as Art: Vanessa Beecroft, Art in Progress“ myndskeið, 30:22, sótt 
4.janúar, 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=T-VOCXimwaQ 
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Magazine, „ég sé verk Vanessu í tengslum við samband hennar við eigin líkama, sem er mjög 

flókið”31. Gjörningar hennar hafa breyst og eru frjálsari og fyndnari en áður.32  

Ég tengi við Beecroft sem horfist í augu við drauga sína og mótar karakter sinn í gegnum 

myndlist og leyfir sér að þroskast með gjörningum sínum. Hún er gjafmild og opinská í 

viðtölum. Talar frjálslega um veikleika sína eins og átröskun, þráhyggju og fullkomnunaráráttu 

þegar kemur að útliti.33 Hennar karakter hefur áhrif á það hvernig ég þróa Berglindi (Fylgiskjal 

1). Í Berglindi langar mig að þróa trúverðuga en tímalausa persónu, líkt og Orlando eftir Virginu 

Wolf.  

 

Simon De Beauvoir sagði „Við fæðumst ekki konur, við frekar verðum að konu.”34. Erum við 

ekki það sem við skilgreinum okkur, samsett úr mörgu, kvenlægum og karlægari þáttum? 

Umræðan um hið kvenlega og karlæga er í eðli sínu endalaus eins og tilltekt og uppvask. Hún er 

stöðug eins og heimilisstörf, hættir aldrei og er flókin.  

Heimspekingurinn Lucy Irigarey segir frá rannsókn sem hún vann á börnum, unglingum og 

fullorðnum í gegnum tungumálið. Hún komst að því að skýr munur væri á kynjunum. Stelpurnar 

hugsuðu oftar “við”, til dæmis “ég er að fara hitta kærasta minn í kvöld”, á meðan strákarnir 

töluðu um hjólið sitt. 35 Irigarey talar um mismunandi kynlífsreynslu karla og kvenna. Út af 

líffræðilegum eðlismun kynjanna er róttækur munur á upplifun kynjanna af kynlífi. Ánægja 

kvenna sé ólík ánægju karla36  

Kristeva greindi þrjár gerðir af femínisma í bókinni“womans time” í New Maladies of the Soul 

(1993); hún hafnaði fyrstu tveimur tegundunum af femínisma, meðal annars skýringum 

                                                
31 Reserve channel„The Female Body as Art: Vanessa Beecroft, Art in Progress“ 
32 Nick Johnstone, „Dare To Bare“ The Guiardian, 13.mars 2005, sótt 8.janúar, 2015 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2005/mar/13/art 
33 Johnstone, „Dare To Bare.“ 
34 Rinder, Lawrence, Louise Bourgouis, Observations and Drawings, 
35 Gb times. „Of relations and rights - interview with Luce Irigaray“ Myndband, 10:59, sótt 25.apríl, 2015 á 
https://www.youtube.com/watch?v=ODD8-wayDhM 
36 Judith Butler, Gender Trouble, 4.útg. (New York, New York and London, 2008), bls. 9. 
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Beauvoir. Útskýringar hennar hafna oft feminisma. Kristeva lagði til hugmyndina um 

“mismunandi kynjamyndir” gegn hugmyndinni um “sameiginlega kventungumálið”.  

Kynjafræðingurinn, stjórnmálaheimspekingurinn, lesbían og femínistinn Judith Butler er á 

svipaðri skoðun og Kristeva og talar um möguleikann á mörgum kynjum, ekki bara hinum 

hefðbundu tveimur. Getum við talað um ákveðið kyn, segir Butler, áður en við leiðum hugann að 

því hvernig kyn er ákveðið? Og hvað þýðir kyn hvort eð er? Er það náttúrulegt, líffræðilegt, 

hormónar, eða litningar? Á kyn sína sögu? Á hvort kyn sína sögu eða sögur? 37  

Mér finnst mikilvægt að tala um þessar konur. Þær koma meðal annars fram í Berglindi. Þar 

bíður Berglind þeim í mat, þær eru vinkonur hennar og hennar hugsuðir. Hún fer með Júlíu 

Kristevu í verslunarleiðangur. Hugmyndin var að í boðinu gætu þær bæði slakað á en líka farið 

inn í heimspekilegar vangaveltur. Berglind vildi ræða við Sontag, sem vinkona, um líkamlega 

heilsu hennar og rífast við Simon De Beauvoir um kenningar hennar. Berglind er ósammála 

henni. Hún er hins vegar, líkt og ég, mjög hrifin af karaktereinkennum þeirra beggja.  

 

Sigurður 

 

Verkið Sigurður hefur sterka skírskotun til verks Hugo Ball frá árinu 1906 (sjá mynd 9). 

Dadaistarnir Hugo Ball (mynd 8) og Sophia Tauber Arp notuðu pappír til að undirstrika léttleika 

myndlistar, til að fólk tæki myndlist ekki svona alvarlega og til að ögra efnaðri borgarastéttinni.38  

“Dada”- heitið er mikið notað í dag og vel þekkt innan akademískar hugsunar, og „lýsir listrænni 

þvælu, and-venjulegu og skapandi afli, með undirheitinu meinlaust rugl eða skemmtileg gjörð 

gegn þurri skynsemishyggju.“ Dada-hreyfingin er runnin undan rifjum hryllings síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Þessi alþjóðlega hreyfing listafólks og skálda varð til með Kaberet Voltaire 

í Zurich.39 Margir Dadaistar trúðu að skynsemi og lógík í kapítalísku borgarasamfélagi leiddi 

                                                
37 Butler, Gender Trouble, bls. 41. 
38 Benjamin, Walter. Fagurfræði og miðlun - Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar..  
bls. 573.  
39 Budd, Dona. The Language of Art Knowledge, Pomgranate Communication, Inc. 2005. Bls. 23. 
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fólk í stríð. Þeir tjáðu andúð sína á þessari hugmyndafræði með listrænni sýn sem birtist í því að 

hafna „lógíkog upphefja óreiðu, rökleysur og innsæi”.40 

 

Haustið 2014 setti ég upp einkasýningu í Kubbnum í LHÍ, Laugarnesi (myndir 4 -7). Ég ákvað 

að gera gjörning sem var byggður í kringum handrit sem ég samdi með hléum á árunum 2009 - 

2014. Handritið fjallar meðal annars um Sigurð, ástsjúkan mann sem þráir ástina og þrífst á 

henni. Þar segir líka frá hjónum, þeim Sigurði og Huldu, sem eru orðin leið á hvort öðru. Þeim 

tekst ekki að eiga það líf saman sem þau á rómantískan hátt höfðu séð fyrir sér. Hulda vill 

skilnað, en Sigurður ekki. Í byrjun sögunnar er sagt frá því þegar hann smíðar einbýlishús fyrir 

fjölskyldu sína. En lesandinn áttar sig ekki á því hvort húsið hafi verið byggt í raun og veru, 

hvort það sé raunveruleiki eða dagdraumur. Sigurður gerir margar góðar tilraunir til að lifa 

innihaldsríku lífi, fer í badminton, gengur á fjöll, sultar og kynnist góðri konu, en allt kemur fyrir 

ekki. Sigurður, aðalsöguhetjan, náttúrudýrkandinn og ljúfmennið, sviptir sig lífi og gengur í 

sjóinn.  

 

Handritið var lesið upp af tveimur leiklistarnemum, þeim Hjalta Rúnari Jónssyni og Alexander 

Dantes Erlendssyni. Við vorum þrjú inni í Kubbnum. Leikararnir sátu makindalega í fínflauels- 

og leðursófa og lásu upp. Á meðan á lestrinum stóð klæddi ég mig í teikningar sem höfðu legið í 

kringum mig til fjölda ára. Teikningarnar eru smágerðar og sáust ekki vel af sviðinu. Ég var 

orðin þreytt á teikningum liggjandi út um allt eins og hráviður inn á vinnustofu og vildi nýta 

efniviðinn og gera eitthvað meira úr pappírnum. Og vegna þess að mig langaði líka að segja 

söguna um Sigurð og nýta teikningarnar, blandaði ég þessum tveimur, annars aðskildu verkum, 

saman. Teikningarnar höfðu ekki mikið vægi í verkinu Sigurður, en skúlptúr eiginleikar 

pappírsins höfðu meira vægi að þessu sinni. Pappírinn var þykkur, vandaður og efnismikill og 

þess vegna formrænn og auðvelt að búa til búninga og fylgihluti. Pappírinn er 112x80 cm, góð 

                                                
40 Schneede, Uwe M. George Grooz, His life and work, (New York: Universe Books), 1979. Bls. 39. 
 

 



 
 
 

 
 

23 

stærð til að skýla líkamanum. Ég bjó til kjóla, kúrekabuxur, verkakonuföt, sláturhúsföt, svuntu, 

skyrtur, peysur, pils, hatta, líkklæði, töskur, byssur og alls konar skrautmuni. 

 

Hreyfingar mínar í Sigurði voru bæði valdmanns-, diskó-, og fyrirsætulegar. Í verkinu gekk ég 

um sviðið með blað sem var byssa. Ég notaði skrautlegt hálsskraut sem vopn. Ég dansaði og 

tvistaði fyrir áheyrendur. Leikarinn Hjalti Rúnar las fyrir Sigurð með mjúkri bassaröddu meðan 

ég klæddi mig í pappírsföt og inn á milli notaði ég saumavélina sem mína rödd. Á meðan ég 

saumaði stoppuðu leikararnir lesturinn.  

 

Ég notaði saumavélina til að búa til hávaða og til að tala við leikarana og áhorfendur. Hún var 

gangráðurinn, gleraugun eða rítalínið og kom oft í stað raddar minnar. Saumavélahljóðið var 

bæði beittara og skýrara. Ég klæddist skóm sem heyrðust hátt í, og hljóðið í þeim skipti máli, það 

heyrðist vel í mér þegar ég gekk rösklega um salinn í pappírsfötunum. Í gjörningnum las ég upp 

ljóð; 

inn um naflann 

Inn í kviðinn 

Áfram inn í legið 

Og út um legið 

fara inn í hálsinn 

Leggjast yfir kviðinn 

Liggja á kviðnum 

vera á kviðnum 

Halda með stórum hrömmunum um 

hnakkann 

Velta mér yfir á hliðina og 

Halda fast í rófuna 

Leggjast á magann 

Lofa 
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Sjáðu sjáðu 

Veistu hvað ég sá 

Veistu hver ég er? 

 

Sérðu að ég er konan sem þú kallaðir á áðan 

Veistu að ég er kallinn sem þú kallaðir á áðan 

 

 

 

Berglind 

 

Oft er það sem er ólíkt manni sjálfum áhugavert. Það er eitthvað spennandi við hitt kynið, kynin 

eru ólík. Konur eru frá Færeyjum og menn frá Noregi, sagði kunningjakona mín um daginn. Mig 

langaði að skrifa karlkyns karakter, eftir að hafa lesið bók Auðar Övu Afleggjarann. Seinna 

langaði mig að skrifa trúverðugan kvenkarakter. Mér fannst eitthvað við tilhugsunin um að skrifa 

kvenpersónu erfiðari. Mér fannst minna mál að taka ákvörðun um að skrifa Sigurð, mér fannst 

eins og ég þekkti karakterinn betur og gæti átt auðveldara með að kynnast honum.  

 

Fljótlega varð til persónan Berglind og mér reyndist auðvelt að fá tilfinningu fyrir henni. Hún 

varð fljótt ólík Sigurði en ákveðnir þættir eins og ást á náttúrinni og að þau séu miklir neytendur 

sameinaði þau. Berglind er kraftmikil og er á mörkunum þess að geta lifað því lífi sem hún lifir. 

Hún er frjáls og hugsar mikið um kynlíf og á elskhuga. Hún er á mörkunum þess að vera 

manneskja og andi. Hún er tískufyrirmynd, er nýjungagjörn og finnst gaman að vera neytandi. 

Inn á milli dettur hún inn í annan ljóðrænni heim sem reynist henni erfiðara að sameina við 

draumheiminn, andaheiminn og raunveruleikann.  

Berglind er laus við alla samfélagslega innrætingu um hvað sé viðurkennt og hvað ekki. Hún er 

samsuða úr mörgu og á sér fyrirmyndir í sjálfri mér og listakonum eins og Tracy Emin, Vanessu 
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Beecroft, Marinovu Abramović og fleirum.  

Breski myndlistarmaðurinn Tracy Emin er á margan hátt óvenjulegur listamaður. Kannski er sú 

mynd sem hún gefur okkur að einhverju leyti uppspuni eða hennar alter-ego. En hún er andlega 

og líkamlega opinská í viðtalsbókum og verkin hennar fjalla oft um persónulegt líf hennar. Hún 

tekur inn lyf, drekkur mikið, á marga elskhuga. Hún segir frá gömlum kærustum og hvenær hún 

svaf fyrst hjá. Emin er strigakjaftur og lætur allt flakka, hún er laus við hvers konar bælingar, 

talar opinskátt um kynlíf og tilfinningalíf sitt. Ég hrífst af hugrekki Tracy Emin og hvernig hún 

notar líkaminn sinn í mörgum verka sinna á ágengan hátt, hvernig hún hlífir engum.41  

Abramović hefur áhrif á mig í hugmyndavinnu Berglindar vegna þess að hún er sjálfstæð og líkt 

og Emin heggur á viðteknar hugmyndir um samfélagslega hegðun. Margt sem Abramović gerir 

er umdeilt og eldfimt. Það er hinsvegar mikilvægt að það komi fram að hún hefur yfirleitt 

framkvæmt sína gjörninga sjálf, sem eru flestir andlega og líkamlega erfiðir. 

 

Ég hafði samband við Sögu Sigurðardóttur danshöfund og dansara. Hún hefur sérstakt 

leyndardómsfullt yfirbragð, sterkur karakter og er rauðhærð og það skipti mig máli. Hún var til í 

að vera með í verkefninu. Ég sagði Sögu frá því hvernig ég hugsaði Berglindi. Hugmyndin um 

karakterinn Berglindi þróaðist og fékk nýtt líf með Sögu. Eftir viðtal við myndlistarkonuna Rúrí 

komst ég líka nær því hvað ég var að hugsa, eða réttara væri að segja, ekki hugsa. Eins og til 

dæmis það, að Berglind átti ekki að vera siðlaus. Eins áttaði ég mig á því í ferlinu að myndlistin, 

skúlptúrarnir og örsagan í vídeóverkinu, teikningarnar og gjörningurinn, höfðu vægi eins og 

Berglind og þess vegna varð nafnið og karakterinn fyrirferða minna eða jafn mikilvægt og hinir 

þættir verksins.  

Þegar gengið er inn í salinn í Gerðarsafni blasir við á hægri hönd stór uppblásin teikning af stóru 

skrímsli með marga þunga bagga á herðunum og út úr rana hangir bjargarlaus fugl. Hann er í 

miklum og björtum litum. Rúmlega metra frá teikningunni er stálstöng sem nær 2,6 m fram í 

rýmið og er 1,40 m á hæð. Á stönginni hanga teikniskúlptúrar og fylgihlutir sem notaðir voru í 

                                                
41  Tracy Emin studio,„ Biography“ sótt 18.janúar. 2015. 
http://www.traceyeminstudio.com/biography/ 
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gjörningnum. Í horninu í rýminu koma fjórar teikningar 112 m x 80 cm. Allar segja þær sögur. 

Sú lengst til hægri, lýsir sambandi hjá skrítnu pari sem snýr baki í hvort annað (mynd 13), inn á 

milli er skrautleg og ríkuleg veröld full af lífi og heimur fullur af öðrum sögum. Sé þessari 

teikningu breytt í hringlaga skúlptúr, breytist sagan og þá sést parið snúa hvort að öðru (mynd 

15).  

 

 

Teikningin þar við hliðina lýsir stríðsátökum (mynd 15). Við sjáum eyðandi afl og rjúkandi 

byssu fasta við líkama þess sem drepur. Í þriðju myndinni sjáum við fleiri karaktera, 

kynskiptinginn sem er búinn á því, hetjuna, ástsjúklinginn og guðinn sem rólegur horfir á 

áhorfandan og aðrar auka persónur raða sig í kringum þau á myndfletinum. Hetjan hefur engar 

áhyggjur, hún stendur stöðug og sterk framarlega á myndinni. Fjórða myndin er brotin í tvennt 

og er staðsett í horni og er hugsuð sem tenging inn í annan heim er frjálsleg og lýsir ótta við 

dauðann, reiði annarra, ofbeldi og einelti.  

 

Inni í rýminu er stór veggur málaður í mörgum lituðum kössum rúmlega 16x16 cm. Á stóra, 

litríka veggnum eru tveir stórir flatskjáir með tveimur vídeóverkum. Nær miðjunni til hliðar við 

teikninguna, er vídeóverk þar sem Berglind hvílir á hestinum með opin augun,  

hesturinn er táknrænn fyrir frelsi hennar en er líka erótísk tenging, hún gefur sig dýrinu á vald, 

og dýrinu í sjálfri sér (myndir 23-25). Hún rifjar upp slys í náttúrunni og segir frá böðlum sem 

hálshjuggu hana. 

Við sjáum rautt hár hennar við móbrúnt hár hestsins. Í vídeóinu er sögð örsaga (sjá fylgiskjal 1) á 

íslensku með enskum texta. Sagan heldur áfram yfir í hitt vídeóið, þar sem við sjáum ritúal eða 

helgiathöfn fara fram, þar sem Berglind leikur sér með guðinum sínum og elskhuga. Við sjáum 

texta á ensku og heyrum rödd segja söguna á íslensku, hljóðlega er spilað fiðluverkið Requiem 

For Genghis eftir tónskáldið og fiðluleikarann Unu Sveinbjarnardóttur. 42 

 

                                                
42 Una Sveinbjarnardóttir, Umleikis. CD, Mengi, 2015. 
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Berglind er með plíseraðan pappírshatt og setur lög af stórum pappírskúlptúrum á elskhuga sinn. 

Stolt hneigir hún sig fyrir guðinum, setur á sig og hann til skiptis armband með nálum. Hún nær í 

pappírsveskið sitt, klæðir sig í hálfa peysu frá tískufyrirtækinu Abercrombie and Fitch og gengur 

af stað. Veggurinn sem videóin voru sýnd á er í sex litum og valdi ég liti sem spáð er vinsældum 

vorið 2016 samkvæmt Bandaríska málningarfyrirtækinu PANTONE Inc. 

 

 

Teikning 

 

Teikningin er leið út úr hversdagsleikanum, að teikna sig út úr lífinu eða inn í lífið, eða til að 

svala tjáningarþörf, eins og að spila á gítar, nema hljóðlátara. Franska myndlistarkonan Louise 

Borgouis hefur haft áhrif á mig helst fyrir þær sakir að hún, eins og ég, teiknar mikið og spinnir 

sögur og á auðvelt með að tala um tilfinningar sem koma fram í teikningum. Hún er dramatísk og 

notar flókna fjölskyldusögu sem efnivið í mörgum verka sinna. Teikningarnar eru oft 

hversdagslegar og eru úrvinnsla tilfinninga. Fyrir Louise Bourgeois er teikning jafn mikilvæg og 

að læsa útidyrahurðinni á kvöldin. Hún krefst þess að setja teikninguna í annað sætið, skúlptúrinn 

kemur fyrst. Teikningar reka ekki djöfla í burtu, en halda þeim klárlega í skefjum segir hún.  

Í bókinni Drawings and Observations er fjöldi texta og skýringa eftir Louise.43 Um myndina Án 

Titils 1950 segir Louise; „Þessi mynd er mjög mikilvæg út af þessum tveimur verum á myndinni. 

Og það sem önnur er að gera er að hún er að teygja fingurinn í átt að hinni. Hárið á henni er í 

hættu. Þú sérð hárið á toppnum. Hárið er mikilvægt vegna þess að veran með hárið ætlar að nota 

það til að tæla hina veruna.”44 Við fæðumst skollótt, og ef við erum heppin deyjum við þunnhærð 

og gráhærð. Hár er stolt margra, sérstaklega þeirra sem hafa þykkt hár, hár getur verið stöðutákn. 

Margir með þynnra hár og kallar með skalla hafa hárþráhyggju.  Mér finnst það skemmtilegt og 

finnst gaman að teikna hárgreiðslur, það getur verið mjög kómískt. Mér finnst þunnt hár fyndið, 

það er einhver uppgjöf og auðmýking því.  

                                                
43 Rinder, Lawrence, Louise Bourgouis, Observations and Drawings, bls. 12. 
44 Rinder, Lawrence, Louise Bourgouis, Observations and Drawings, bls.111.  
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Teikning fyrir mig er leið inn í annan heim sem ég skapa.  Á vinnustofunni er ég oftast ein og án 

samskipta og málamiðlana við annað fólk. Ég teikna stundum til gamans, stundum til að róa 

hugann og vinna úr flóknum tilfinningum. Einnig til að skilja sjálfa mig og tengingar við 

umhverfið og annað fólk. Endurtekin og þráhyggjukennd strik er stór partur af myndheimi 

mínum. Ég teikna reglulega og mikið, og á margar teikningar og skissubækur. Teikningin er líka 

leið út úr þráhyggju og árátttu. Hún er hugleiðsla fyrir mig og mér finnst ég oft koma mannlegum 

tilfinningum til skila og mínum húmor, sérstaklega þegar ég teikna karaktera.  

 

Ég teikna öðruvísi í dagbækur en á stór blöð. Þegar ég teikna í dagbækur er ég frjálslegri. Efnið 

skiptir mig máli og ég á mér uppáhaldspappír sem ég hef notað mikið. Hann er þykkur og 

vandaður, frekar lífrænn og auðvelt að eiga við, en það er líka gaman að teikna á hann. Og 

penninn sem ég nota er skemmtilegt verkfæri. Hann er hluti af klisjulegri fagurfræði sem ég 

aðhyllist. Ég hef brotið þetta samband upp með misjöfnum árangri.  

 

Teikningin er í mínum huga ákveðin tegund af dansi, hreyfingu og tjáningu handarinnar og 

hugans. Í teikningunum bý ég til karaktera sem ýmist eru karlar, konur, eða blanda af báðum. Ég 

hermi eftir innri og ytri náttúru, veirum eða bakteríum. Eins teikna ég hreyfingu, takt og línurit 

eða tengingar hugans, eða rísóm sem teygist í allar áttir, sem fer þangað sem það vill fara (mynd 

9). Karakterar taka oft á sig framandi mynd, einhverjar kynjaverur eða geimverur, eitthvað sem 

ég veit ekki almennilega hvað er (mynd 10). Mér finnst ég oft vera í átökum þegar ég teikna, og 

karakterarnir deila eins og í stríði, ráðast hver á annan, fylkja liði, misþyrma eða standa hjá. 

Mjög oft teikna ég satírur og sé þá það spaugilega í vaxtarlagi eða framkomu fólks. Fólkið er 

stundum þreytt á lífinu, í yfirþyngd og klæðist of litlum fötum eða sundfötum. Fólkið þráir og 

ákallar ástina. 

 

Hvort sem ég teikna á stór blöð á vinnustofu eða í dagbækur í afslöppuðum aðstæðum, þá er 

aldrei neitt fyrirfram ákveðið hvað ég ætla að teikna. Þegar ég teikna er ég oftast á eintali við 

sjálfa mig og frumkraftinn. „Mynd er frumstæðu fólki, - og í raunar okkur sjálfum enn - ígildi 
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þess raunveruleika sem hún sýnir. Þegar veiðimaðurinn rekst á fótspor dýrs í snjó eða mjúkum 

leir, verða sporin fyrir honum dýrið sjálft.”45 Ég teikna frjálst og vonast alltaf eftir að eitthvað 

stórkostlegt gerist og stundum gerist eitthvað stórkostlegt, sem ég er ánægð með.  

 

Ég teikna oft fugla. Á miðöldum voru listamenn heillaðir af fuglum og máluðu og teiknuðu þá 

þráhyggjukennt. Fuglarnir voru taldir næstir Guði eða sálinni, en táknuðu líka frelsi.46 Fyrir mig 

er þetta mikilvægt, ég er mjög frjáls þegar ég teikna og ég teikna oft óræð fuglaminni eða óræð 

fljúgandi skordýr. Ég teikna sjávargróður (mynd 10) og það sem ég held að gæti átt heima í 

sjónum, ég líki eftir náttúrunni, eins og áður sagði, og teikna oft eitthvað náttúruminni, þang, 

þara, og fætur á fuglum. Fyrstu árin teiknaði ég munstur og endurtók einföld form og gerði 

rómantíska skreytilist. Ég teikna oft kvenlíkamann, stundum með skjöld og skrautleg kynfæri. 

Og þráhyggjukennt teikna ég mjúka líkama kvenna, fólk og karaktera í kjánalegum aðstæðum 

með buxurnar niðri á hælunum, eða fólk klætt á skemmtilegan og litríkan hátt. En stundum eru 

teikningarnar með alvarlegri undirtón, sem er ekkert gaman að tala um en eru jafn mikilvægar 

fyrir því. Stundum teikna ég eftir lýsingum frá öðrum eða eitthvað sem vekur áhuga minn eins og 

til dæmis sviðsmyndir. Ég hef gaman af því að teikna andlitsmyndir, af börnum mínum og 

öðrum börnum. Ég teikna lífræn form og í langan tíma teiknaði ég bara svartar myndir, en er 

farin að teikna meira í lit og er frjálsari.  

 

Ég er rómantísk og þarf oft að passa mig á að teikningarnar fari ekki inn í hættulegan sætleika, 

þar sem ekki er eins mikil spenna. Oft teikna ég til að koma reglu á óreiðuna og til að ná fram 

skilningi á hugsun. Ég er orðin afslöppuð með að teikna meiri ramma eða strúktúr, en áður fyrr 

fannst mér mikilvægt að vera eins frjáls og mér var unnt. Eins er teikningin hrein og bein útrás 

fyrir hreyfingu huga og handar, og hávaðann eða þögnina í hausnum. Þegar ég teikna, teikna ég 

kannski sama formið í mörg ár. Það tekur mörg ár að þróa myndheim, mikla yfirlegu og 

þolinmæði.  

                                                
45 Björn Th Björnsson. Aldateikn. Reykjavík, Mál og Menning, bls. 25.  
46 Edwin Astley og Lord Kenneth Clark, „Civililsation“, DVD, Heimildarmynd, (Britain: BBC 1969). 
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Tengsl gjörninga og teikninga 

 

Í verkum mínum næra gjörningarnir og teikningarnar hvort annað. Það verður til einhver þekking 

eða tenging þegar ég þjálfa þessi form.  Ég bæði teikna og skrifa karaktera. Þegar ég geri 

gjörninga er ég í samtali við sjálfa mig og áhorfendur og þessar mismunandi leiðir skipta mig 

máli; að skrifa, teikna og gera gjörninga. Þetta er samband sem heldur áfram að þroskast og taka 

breytingum. Teikningarnar eru oft eins og tengingar eða þekking sem ég safna saman og eru oft 

einhvers konar skissuvinna fyrir gjörning. Teikningarnar finnast mér stundum naktar og finnst 

þær oft vanta að vera settar í samhengi við annað hvort gjörning eða vídeóverk eða eins og ég 

gerði í Sigurði, þegar ég klæddi mig í þær.  

 

Ég veit betur hvað ég er að hugsa þegar ég teikna og skrifa. Ég teikna mat og hef gert gjörninga 

um mat, ég teikna náttúruna og ég skrifa um náttúruna. Ég skrifa um mat, bæði í ljóðum og í 

Sigurði. Í eldhúsinu sultar Sigurður jafnt og þétt yfir veturinn. Ég teikna ávala líkama og ég 

skrifa um ávala ástsjúka einstaklinga í verki sem ég frumflutti á Reykjavík Dance Festival í  

30. ágúst 2013 á hátíð sem var kölluð Marathon Performance. Fyrir mig skiptir sagan máli, að 

segja sögu, hún er oft gripin úr mörgum áttum - sögurnar þurfa ekkert sérstaklega tengjast. Ég bý 

til karaktera og vinn að mörgu leyti eins og carcaratúr (skrítluteiknari); síteiknandi og párandi 

niður hreyfingar, og gríp tilviljunarkennt til mín setningar sem tala til mín. Ég teikna sögur, sem 

stundum verða að gjörningi. Og karakterar verða til í gegnum texta og teikningar, og sagan 

verður til í gegnum báða þessa miðla. 
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Innblástur 

 

Ég verð oft fyrir innblæstri þegar ég sé fólk sem á einhvern hátt sker sig úr eða hefur einhverja 

áru sem erfitt er að lýsa. Og stundum er það eitthvað sem fólk segir, sem hefur áhrif á skrif og 

teikningar. Ég verð fyrir innblæstri af fólki sem verður á vegi mínum sem klæðir sig á ákveðinn 

hátt eða sker sig úr á einhvern hátt. Eins og djúpt hugsandi eldri maður sem ég sá í Bónus fyrir 

stuttu: Hann keypti tvær barnaskóflur, eina rauða og eina bláa. Hann tók sér langan tíma til að 

setja þær í annan poka, var með dimmrauðan trefil og stórt og fallegt munstrað bindi og andaði 

djúpt og var einbeittur.  

Ég horfi á viðtöl við þekkt fólk sem hefur slípaðan eða mótaðan karakter. Sumt fólk hefur 

eitthvað meira við sig en annað fólk, eitthvað samband af frelsi og ofurmannlegum eiginleikum, 

nánast eitthvað guðlegt (myndir 19-22). Heimspekistjarnan Slavoj Žižek baðar út höndum í allar 

áttir þegar hann talar og glæsikvendið og heimspekingurinn Julia Kristeva, prúð og geislandi af 

visku, situr hún í viðtölum, kvenleg og glæsileg, og svarar öllum spurningum af yfirvegun og 

stillingu. Ég hlusta hvernig hún og Hannah Arandt nota raddirnar og hvað þær eru að segja og 

pæli í látbragði þeirra. Hanna Arandt er karlmannleg í fasi, reykjandi, Kristeva er kvenleg og 

leggur áherslu á lakkaðar neglur og samsetningu fata. Simon de Beauvoir hefur í flestum 

viðtölum skýran varnarvegg. Þessar konur sem ég hef nefnt, ásamt Vanessu Beecroft og 

Abramović hafa áhrif á hvernig ég móta og skrifa karaktera. Þær eru miklar stjörnur listheimsins 

og tala opinskátt, og þá sérstaklega Beecroft, um hvernig persónulegir erfiðleikar hafa mótað 

verk sín. Abramović er sterkur og sjálfstæður vinnuþjarkur sem er auðvelt að heillast af. Hún 

gengur alltaf nærri sér í gjörningum sínum og hún er dýrkuð af ótrúlegum fjölda fólks eins og 

dæmin sýndu í heimildarmyndinni The Artist is Present. Hversdagslegt fólk getur haft sömu áhrif 

á mig og þetta þekkta fólk sem ég nefni. Mér gengur oft vel að skrifa í ýktum aðstæðum og fæ 

innblástur á stórhátíðum eins og áramótum eða á stórum ættarmótum. Þá sest ég oft niður til að 

hvíla mig og skrifa eða teikna. 
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Tengsl við myndlistarheiminn og áhorfendur 

 

No bird has the heart to sing in a thicket of questions.47 

    René Char 

 

Í “The Aesthetics of Silence” segist Susan Sontag “vera umhugað um hvernig listamaður 

finni sér rödd innan listarinnar. Hún segir að best sé fyrir listamann að nálgast það markmið; að 

það, að vera framúrskarandi, sé ekki það sem skipti máli, hvorki siðferðilega né tilfinningalega, 

og að listamaðurinn eigi að vera sáttur við að vera hljóður, frekar en að finna sér rödd innan 

listarinnar. Í þeim skilningnum er þögn meðvitaðs listamanns, tilgangurinn og undirbúningur 

fyrir andlega opnun og réttinn til að tala.”48 Hún heldur áfram: Hvað ef myndlistarfólk hætti að 

gera list, snéri sér að einhverju öðru? Susan setur upp nýja sviðsmynd; að Duchamp hætti að gera 

myndlist og einbeitti sér að skák, og að heimspekingurinn Wittgenstein, eftir að hafa unnið sem 

kennari í þorpinu sínu, ynni sem aðstoðarmaður á sjúkrahúsi. Og þeir líti á það sem þeir hafa gert 

í listum og heimspeki sem ekkert sem skipti máli. Pissuskálinn hans Duchamp er sett aftur inn á 

klósett.49  

 

Myndlistin hefur ekki alltaf þennan sama aðgengileika og önnur listform og oft finnst mér það 

vera viðfangsefni mitt, að gera flóknar tilfinningar aðgengilegar til að lokka áhorfandann til mín. 

Þýsk-breski myndlistarmaðurinn Tino Seghal gerir hressandi, nútímalega og áhugaverða 

gjörninga inni á listasöfnum. Að mínu mati eru gjörningarnir/dansarnir hans sem slíkir ekkert 

sérstaklega frumlegir, en samhengið sem hann setur þá í er áhugavert. Hann vinnur mest með 

dönsurum og leikhúsfólki sem hann stillir upp á þekktum söfnum og oft inni í mjög stórum 

sýningarsölum, sem er sjónrænt mjög áhugavert. Verk hans eru innan leikhús- og dansrammans 

og fást mikið við gagnvirkt samband við áhorfendur. Í gjörningnum This objective of that object 

sem fram fór í London ICA árið 2004 gerði hann verk þar sem dansarar eru algjörlega háðir 
                                                
47 Sontag, Susan, Styles of Radical Will. bls. 7 
48 Sontag, Susan, Styles of Radical Will. bls. 19. 
49 Sontag, Susan, Styles of Radical Wil. bls. 5. 
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áhorfendum og hreyfðu sig ekki nema áhorfandinn/safngesturinn hóstaði eða sími hans hringdi.50 

 

Teikningarnar eru hljóðlegar og til að sjá þær þarf áhorfandi að vera nálægt verkinu og það er eitt 

af verkefnum mínum, að skoða það samband betur. Greyson Perry er breskur myndlistarmaður 

sem klæðist hinum ýmsum gervum. Keramik vasarnir hans, sem má kalla ‘kitchy’, eru seldir sem 

listaverk um allan heim. Hann er hann sjálfur þegar hann mótar vasana á vinnustofunni, en þess á 

milli klæðir hann sig í gervi smástelpu og rífur kjaft, gagnrýnir allt og alla og gefur skít í 

snobblið sem verslar af honum vasana og göggunarröð listheimsins. Hann gagnrýnir bæði 

áhorfendur, gallerí og myndlistarfólk og segir það skammaryrði að tala um fegurð í 

listheiminum. „Bara vegna þess að Duchamp gerði lítið úr fegurð, eigum við þá að gera lítið úr 

fegurð?” sagði Greyson Perry postulínsvösum sínum til varnar.51 Duchamp gerði meðvitaða 

tilraun til að búa til falleg verk sem hann hafði hug á að selja. Honum hins vegar mistókst og 

seldi ekki eitt einasta verk.52 Greyson Perry notar gervi stelpunnar til að fá útrás fyrir nöldur um 

myndlist. Hann er snjall, snöggur að svara og hefur sterkar skoðanir, og hefur sá karakter haft 

áhrif á þróun hugmyndarinnar um Berglindi.  

Ég set mig oft í hlutverk, en tala yfirleitt aldrei í þeim hlutverkum; ég dansa, skrifa og nota 

saumavél til að til að tjá mig. Vopn listamannsins í ósamræmanlegu stríði við áhorfendur er að 

færa sig nær og nær þögninni.53 Hvað vill þögli eldhúslistamaðurinn segja og hvers vegna ætti 

hún að segja eitthvað? Er ég trúðsleg, síruglandi, eða vil ég vera í þögninni og hverfa? Susan 

Sontag ráðleggur ekkert minna en algjört frelsi listamannsins frá sjálfum sér, frá list einhvers 

ákveðins listaverks, list sögunnar, anda efnisins, frá tálsýni hugans og takmörkunum 

þekkingarinnar.54 Susan segir að myndlistarmaður þurfi að hafa vit til að spyrja sig erfiðra 

spurning, þróa með sér sterkari taugar og hafa hærri viðmið. 

                                                
50 Dorothea Von Hantelman, How to do things with art. (Zurich: JRP Ringier), bls. 165-166. 
51Sue Lawely „Democracy has bad taste” BBC, 12.nóv 2014.  
 http://www.bbc.co.uk/programmes/b03969vt  
52  Sirra Sigrún Sigurðardóttir, hádegisfyrirlestur, munnleg heimild, myndlistardeild Listaháskóla Íslands, 
19.janúar 2015.  
53 Sontag, Susan. Styles of Radical Will. bls.6. 
54 Sontag, Susan. Styles of Radical Will. bls. 8.  
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Og þess vegna geri ég gjörninga. Það var eitthvað rafmagnað, heilagt, flókið, fallegt og sérstakt 

við samspil þeirra Árna Jónssonar og Sögu Sigurðardóttur þegar þau fluttu gjörningin í eigin 

persónu og ólíkt því að horfa á videóverkið af ritúalinum.  

    

Þegar ég nota gjörningaformið skiptir samband mitt og samtalið við áhorfandann meira máli en 

oft áður, við eigum í samtali, samtali sem er mikilvægt fyrir mig en er um leið krefjandi og 

nærandi. Ég hef gert teiknigjörninga og þá verður gjörðin og teikningin meðvitaðri, eins og dans 

handarinnar. Slíkir gjörningar eru frekar hægir og rólegir og hafa ekki mikið skemmtanagildi. Ég 

býð fólki inn á vinnustofuna og segi þeim sögur út frá teikningunum, eins lengi og gesturinn 

hefur þolinmæði að hlusta, og stundum lengur. Að teikna er einfalt, það eina sem þú þarft er 

blað, penni og kannski nokkra liti, það krefst ekki mikils undirbúnings en það tekur tíma og 

þolinmæði að þróa myndheim og. Gjörningana vinn ég oft með öðru fólki og þá þarf að huga að 

leikmunum, mögulega upptökum og búningum, ná fólki saman, panta æfingarhúsnæði, funda 

o.sfrv. Í gjörningnum æfi ég hreyfingar og orð, og set sjálfa mig í aðstæður og samband við 

áhorfandann. Teikningin hefur verið mikilvægur undirbúningur fyrir gjörning og skrif. 

Teikningarnar eru sumar gjörningatengdar, aðrar dútl, enn aðrar kraftmeiri og frjálsari. Sum 

formin hafa verið endurtekin og ég orðin leið á þeim. Þá langar mig að gera eitthvað allt annað. 

Þá er gott að fara í samstarf.  

 

Gjörningarnir í Gerðasafni voru sýndir tvisvar, á opnuninni og aftur helgina eftir. Fyrri 

gjörningurinn var gerður í hljóði.  Una Sveinbjarnardóttir tók þátt í þeim síðari og spilaði undir 

meðan Árni og Saga gerðu ritúlinn. Ég hef talað um þögnina í ritgerðina og reynt að skilja vægi 

hennar betur - og er sammála þeim Susan Sontag og Marcel Marcueau þegar þau segja að það 

opnist fyrir svo margt í þögninni. Eins hefur ára eða aðdráttarafl dansarans Sögu haft áhrif á það 

að ég ákvað að gera gjörninga.  
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The aura that surrounds Macbeth on stage is inseparably connected to the aura that the audience 

senses in the actor that plays him.55 

        Walter Benjamin 

 

 

            
 

Skynræna 

 

Ég flétti nokkrum listformum saman sem hvelfist í einn heim; gjörningur og teikning verða eitt. 

Ég tengi saman gjörninga, texta, videó og teikningar, og gerði þennan heim eins samofin og hægt 

var, sagnaheim í gegnum myndlist. Mér fannst rýmið í Gerðasafni afleitt, og erfitt að vinna í 

plássið sem mér var úthlutað. Veggirnir voru gamaldags með striga og mörgum lögum af 

málningu. Mér fannst lýsingin erfið og fannst það slæmt fyrir verkið og fyrir teikningarnar. Þær 

þurfa mikla lýsingu hæð og helst dagsbirtu, eða bjartara rými (mynd 16). Andstæður í verkinu og 

ljóðaheiminum, í bland við léttleika og húmor, var ég ánægð með. Textinn og teikningarnar eru í 

eðli sínu íronískar en koma saman við flókinn heim erfiðra tilfinninga. Og þessi blanda listforma 

finnst mér styrkur verksins. Í Berglindi gerði ég vídeóverk og tók allt upp hægt, ég hafði æft mig 

á vídeóvélina og myndað pappírsskúlptúra í hægum tökum. Tökurnar voru “sensjúal” og þannig 

var upptakan á hestinum gerð. Ég var mjög ánægð með þessa tilraun og mér fannst ég ná fram 

þeim áhrifum sem mig lengi hafði dreymt um að ná. Sagan var líka ´sensjúal´og það skipti mig 

líka máli að blanda fyrirtækum eins og IKEA með inn í söguna. Skynrænan og hið óræða er tengt 

þögninni, og það sem er órætt og abstrakt er líka frjálst, eins og að semja við veðrið um að það 

verði gott. Sagan er mikilvægur þráður í myndlistinni minni, og fólkið sem á söguna. Án 

samræðu við áhorfanda væri hlutverk mitt einskis virði, við nærumst á sambandi hvort við 

annað. Hvort karaktersköpun og textaskrif, ritúalar og gjörningar bjargi mannslífum, sé gagnleg 

                                                
55 Benjamin, Walter. Fagurfræði og miðlun- Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar.  
bls. 563. 
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gjöf, óþörf eða ofurmannleg, læt ég í hendur heimspekinga og fræðifólks að svara. Hins vegar er 

listin eitt af þeim öflum sem hjálpar okkur að skilja og auka mannskilning. Hún er hreyfiafl, en 

hún er lýtur líka oft kapitalískum gildum, sem er eitt af því sem ég sem listamaður glímir við. 

Svarið við eirðarleysi er ekki eingöngu að gera list, heldur að hjálpa öðrum eins og til að mynda 

Susan Sontag gerði seinni hluta ævi sinnar. En það gerir listina ekki tilgangslausa. 

Myndlistarfólk og annað listafólk mun halda áfram vinna, skapandi og hugsandi, og spyrja sig 

erfiðra spurninga. Hvort listamaður eigi að vera þögull, alvitur, skiptir ekki máli. Hið mannlega 

skiptir mig máli og það sem er sálrænt flókið. 
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Fylgiskjal 1  

Berglind 

Vídeó 1/Hestur 

Sögumaður: Þú skilur ekkert í þér; en heldur áfram. Böðlarnir þrír hálshjuggu þig í gær. 

   

 

Berglind: Þess vegna lagðist ég niður, rassin lá þungur á ísnum og hann bræddi hann og ég flaut 

áfram niður brekkuna að steininum. Steinarnir  skemmdu á mér fæturna og ég öskraði á þá; 

helvítin á ykkur; þið meiðið mig. Með rassinn kaldan og fæturna blóðuga nálgaðist ég skálann; í 

honum var ljós. Vitavörðurinn frá því í fyrra tók á móti mér; við föðmuðumst. 

  

Sögumaður: Hún var ástfangin og nú af Belga.  

 

 

Vídeó 2 /Ritúall 

Hún hafði sofið hjá  HC Andersyni og Bono sömu nóttina, kannski er það ekki eðlilegt. 

Berglind: It´s not normal; so I´ll ask him to leave. One more time. Then never again. He´ll say 

it´s OK. And I´ll say stay. She explores new tales down the skyline, and throws them in his face.  

Never again, I will tell him, never again. He will say it is OK, and I will again say stay.  

She explores some more the skyline. Never again, I will tell him, never again.  

She has no strength to put her things in order, so she eat´s some more sea.  

 

Sögumaður: Hún keyrir um á VOLVO með hjartað fullt af ást. Öskubakkinn fullur af náttúru; 

skottið skítugt en moldin hrein. 

 

Berglind: Hann hengdi upp  gamla farið. Og ég sat föst í því og keyrði mig í gegnum það aftur; 

ég sagði honum að snerta á mér magann mjúklega og sjúga brjóstin varlega. Engan vegin tilbúin 

að snúa aftur inn í myrkrið og ryk fortíðarinnar, fötin skyldu öll brennd og gamla konan jörðuð.  



 
 
 

 
 

40 

  

Berglind: En nú er allt gleymt, þær koma í kvöld í mat, Sontag, Kristeva og de Beauvoir. 

 

Kristeva og ég ætlum í IKEA að kaupa blómastatíf og jafnvægisgrind. Við ætlum að vera á 

hennar bíl, á leiðinni heim ætlum við að koma við í Te og Salt og kaupa expressokönnu. 


