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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um hugtakið ,,hið misheppnaða” (e. failure) og möguleika 

þess.  Gegn hinu misheppnaða tefli ég hugtakinu ,,hið velheppnaða” (e. success).  Ég 

nota skrif Judith Halberstam og Sara Jane Bailes til skilgreiningar á hinu 

misheppnaða.  Hið misheppnaða hefur mikla möguleika á að vera sterkt afl til þess að 

gagnrýna þá ráðandi pólitísku, menningarlegu og samfélagslegu hugmyndafræði sem 

ofurvaldið stendur fyrir og verðmætakerfi þess.   Jafnframt skoða ég femínismann og 

feminískt leikhús.  Femínisminn á sér margar birtingarmyndir en flestir eru sammála 

því að femínisti er manneskja sem veit að jafnrétti kynjanna hefur ekki verið náð og 

vill gera eitthvað í því.  Feminískir fræðimenn hafa leitt í ljós að vestrænt samfélag 

hefur jaðarsett konuna sem ,,hitt” gagnvart karlmanninum og Freud vill meina að 

konan sé misheppnaður karlmaður.    Ef  konan er að eilífu dæmd til að vera 

misheppnaður karl, þá hlýtur möguleiki konunnar að búa í því misheppnaða.  Af 

þessu leiðir að femínisminn og hið misheppnaða tengjast órjúfanlegum böndum. 

 Ýmsir listahópar hafa markvisst unnið með það að setja spurningarmerki við hvernig 

hlutirnir eru og er hópurinn Kviss búmm bang einn af þeim.  Ég mun fjalla um hið 

misheppnaða í verki hópsins GET A LIFE!.  Í verkinu gagnrýnir hópurinn þá ráðandi 

hugmyndafræði sem ríkir í samfélaginu í tengslum við neyslu og útlit kvenna. Í 

verkinu notuðu þær markvisst hið misheppaða og skilaboð femínismans til að 

gagnrýna samfélagið sem við lifum í. Það má því leiða líkum að því að markviss 

vinna með hið misheppnaða eigi möguleika á því að snúa því velheppnaða á hvolf og 

breyta þeim kerfum sem stjórna því hvað telst sem velheppnað og hvað ekki, og 

þannig gæti heimurinn mögulega breyst til hins betra.  
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Inngangur 

 

,,Failure is success in progress” –Albert Einstein.1 
 

Þessa þekktu setningu eftir vísinda(karl)manninn Albert Einstein má túlka sem svo að 

ef maður reynir þá muni manni að lokum heppnast ætlunarverk sitt.  Að manni muni 

ef til vill mistakast á leiðinni en að lokum ná árangri.  Það má vera að þessi 

hugsunarháttur hafi sína kosti en að mínu mati útilokar þessi hugsunarháttur einnig 

stóra möguleika.  Sem dæmi um það er t.d. sú hugmynd um að allir geti verið (og eigi 

að vera) grannir, ef þeir bara hætti ekki að reyna.  Í þessu dæmi er t.d. útilokaður sá 

möguleiki á að vera að sáttur í eigin líkama eins og hann er, þó að líkaminn sé 

misheppnaður (þ.e. ekki grannur eins og ætlast er til).  Hér á eftir verður fjallað um 

hið misheppnaða og möguleika þess.  Ég mun nota ,,hið misheppnaða” sem þýðingu á 

orðinu failure, en ekkert eitt íslenskt orð nægir sem þýðing og því verður þetta 

orðasamband notað.   

 Hið misheppnaða lýsir aðstæðum þar sem einhver eða eitthvað nær ekki 

velgengni.  Að ná ekki velgengni og þar af leiðandi misheppnast er þessvegna háð 

þeim kröfum sem aðstæðurnar stjórnast af.   En hið misheppnaða getur m.a. verið það 

að mistakast, að missa, að gleyma, að gera ekki, að afbyggja, að vera ekki og að vita 

ekki.2  Þegar talað er um fólk lýsir hið misheppnaða í raun meginhluta mannkynsins, 

öllum þeim sem á einhvern hátt standast ekki kröfur þess samfélags sem þeir búa í eða 

þeim aðstæðum sem þeir lifa við.  Með kröfum er átt við skilaboð sem að fólk fær 

m.a. í gegnum miðla á borð við auglýsingar, bíómyndir, fréttir og fleira.  Í vestrænu 

samfélagi eru þeir misheppnuðu t.d. þeir sem eru ekki nógu mjóir, ekki nógu ríkir, 

ekki nógu frægir, ekki nógu gáfaðir, o.s.f.v.  Það er í raun afskaplega erfitt að vera 

ekki misheppnaður að einhverju leiti.  Kröfurnar í samfélaginu eru einfaldlega 

óraunhæfar.   

 Það að vera kona bætir að mörgu leiti gráu ofan á svart þar sem t.d. 

útlitskröfurnar miðast við ímyndir sem búið er að eiga við í tölvuforritum.  Ég geri þó 

                                                
1 Good Reads.  Sótt 1. mars 2015 af http://www.goodreads.com/quotes/424937-failure-is-success-in-
progress.  
 
2 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, Durham og London: Duke University Press,  2011, 
bls.2. 
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greinarmun á því að upplifa sig misheppnaðan og hugtakinu hið misheppaða, þar sem 

upplifun hvers og eins er afstæð (t.d. getur mjó manneskja upplifað sig feita).  En til 

þess að ræða um hið misheppnaða er einnig mikilvægt að skilgreina andstæðu þess, 

eða hið velheppnaða (e. success).  Hér á eftir verður orðasambandið ,,hið 

velheppnaða” notað í samhengi við hvernig hlutirnir ,,eiga að vera” samkvæmt 

vestrænu samfélagi. 

 Hér á eftir mun ég skoða tilfelli þar sem hið misheppnaða er notað sem 

verkfæri á markvissan hátt og þá möguleika sem opnast við þá gjörð.  Ég mun notast 

við kenningar þeirra Bailes og Halberstam  um möguleika þess misheppnaða. Þá mun 

ég fjalla um femínismann og feminískt leikhús.  Ætlun mín er að skoða möguleika 

þess misheppnaða í feminískum tilgangi og mun ég gera tilraun til að sýna fram á 

nytsemi þess og skoða hvað þessi tvö hugtök, femínisminn og hið misheppnaða, eiga 

sameiginlegt.  

 Að lokum verður verkið GET A LIFE! eftir Framandverkaflokkinn Kviss 

Búmm Bang skoðað.  Verkið var sex vikna langt námskeið þar sem auglýst var að 

þátttakendur fengu ,,algjöra endurnýjun á lífi sínu”.3  Markmið verksins var í raun 

tilraun til að afbyggja sívaxandi neyslusamfélag.  Ekki verður fjallað um verkið á  

tæmandi hátt en þess í stað leitast við að varpa ljósi á hið misheppnaða í verkinu 

annars vegar og feminískan tilgang verksins hinsvegar.  Ég mun skoða hvað hið 

misheppnaða gerði eða afhjúpaði í verkinu og hvernig þessar gjörðir verkuðu í 

feminískum tilgangi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Vefsíða Kviss búmm bang.  Sótt 13. mars 2015 á http://kvissbummbang.com/ 
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Hvaða möguleikar búa í því misheppnaða? 

Saga mannkyns, eins og hún hefur verið skrifuð í sögubækurnar lýsir framförum og 

sigrum mannkynsins (að mestu leiti sigrum karlmannsins).  Umræðan um hið 

misheppnaða, eins og hún birtist í vestrænni list og bókmenntum lýsir að mestu leiti 

andstæðu þess sem framfarirnar í sögubókunum lýsa.4  Hvaða möguleikar búa þá í því 

misheppnaða ef allar okkar framfarir eru andstæða þess?  Í þessum kafla verður leitast 

við að skoða möguleika þess misheppnaða ásamt því að skilgreina hvernig hið 

misheppnaða getur framkvæmt/unnið.  Undir ákveðnum aðstæðum getur það að 

mistakast, að missa, að gleyma, að gera ekki, að afbyggja, að vera ekki og vita ekki 

verið mun samfélagsvænni (e. cooperative) og óvæntari leið til að lifa lífinu5, eða 

hreinlega betri.   

 Hið misheppnaða grefur nefnilega undan þeirri megin-hugmyndafræði 

kapítalismans að allir eigi að hafa það að markmiði að vera velheppnaðir, ná árangri, 

vera vinningshafar í lífshlaupinu og auðvitað verða ríkir til þess að sanna sigurinn.6  

Þó að hið misheppnaða birtist okkur ekki í sögubókum á meðal stórra sigra 

mannkynsins þá hefur hið misheppaða í listum búið til lifandi menningarkima 

/andstöðu-menningu (e. counter-culture) þar sem hefðbundnum reglum um gæði er 

fleygt út um gluggann og aðferðir endurskoðaðar og endurmótaðar.7  En jafnvel þó 

hið misheppnaða komi svo sannarlega í samfloti með ýmsum neiðkvæðum 

afleiðingum, eins og t.d. vonbrigðum og örvæntingu þá gefur það einnig tækifæri á 

því að nota þessar neikvæðu afleiðingar til að gata eitraða jákvæðni samtímans.8   

Þá jákvæðni sem gengur út á þau skilaboð að allir geti unnið (e. win), verið 

velheppnaðir, verið sigurvegarar í lífshlaupinu, algjörlega óháð ytri aðstæðum eins og 

kyni, kynþætti, stétt og fleira.   

 Halberstam nefnir dæmi úr bókinni Bright-sided, en þar notar Barbara 

Ehrenreich dæmi um hvernig þessi ofurtrú á jákvæðni í Bandaríkjunum hefur orðið til 

þess að sumir trúa því að þeir geti notað jákvæðnina eina saman til að verða ríkir.  Að 

frami sé frekar spurning um jákvæðni og að ,,sjá fyrir sér velgengnina” frekar en 

                                                
4 Sara Jane Bailes, Performance theatre and the peotics of failure, London og New York: Routledge, 
2011, bls. 2.  
5 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls. 2 
6 Sara Jane Bailes, Performance theatre and the peotics of failure, bls. 2.  
7 Sama  
8 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls. 3 
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utanaðkomandi þætti.9  Fyrir þá sem aðhyllast ekki þessa jákvæðni er mjög augljós 

gróði fólginn í því að taka því misheppnaða opnum örmum.  Því þeir sem sætta sig 

við hið misheppnaða geta notað sína afstöðu til að afhjúpa þá miklu misskiptingu og 

ósanngirni sem er í gangi í samfélaginu10, í stað þess að lifa í voninni um að þeir verði 

einn daginn líka ríkir.  Aukin útbreiðsla á sjálfsköpuðum (e. ,,do it yourself”), 

heimagerðum listauppsetningum á vegum lítilla hópa í peningalitlum aðstæðum 

endurspeglar oft þær ósýnilegu leiðir sem einstaklingar og hópar geta grafið undan 

þeirri pólitísku, menningarlegu og samfélagslegu ríkjandi hugmyndafræði sem 

ofurvaldið stendur fyrir og verðmætakerfi þess.11  Hér á landi má nefna hópa á borð 

við 16 elskendur og Kviss búmm bang sem unnið hafa á þennan hátt.  Kviss búmm 

bang hefur m.a. unnið markvisst á móti því sem hefur verið eitt af meginviðmiðum á 

velheppnuðu leikverki í hefðbundnum leikhúsum.  En það eru áhorfendatölur.  Á 

verkum Kviss Búmm Bang komast iðulega fyrir aðeins örfáir áhorfendur og þar af 

leiðandi neitar hópurinn að setja velgengni í samhengi við áhorfendatölur.  Með 

öðrum orðum nýtir hópurinn sér eitthvað sem hið ríkjandi kerfi túlkar sem 

misheppnað (fáir koma á sýninguna) og grefur þannig undan þeirri hugmyndafræði 

sem er ríkjandi (að margir áhorfendur þýði að sýningin hafi gengið vel).   

 Til þess að ræða betur um möguleika þess misheppnaða er gott að skoða 

nokkur dæmi.  Í skrifum sínum um hið misheppnaða nefnir Halberstam áhugavert 

dæmi úr kvikmyndinni Little Miss Sunshine (2006, leikstýrð af Jonathan Dayton og 

Valerie Faris).  Abigail Breslin leikur Olive Hoover, unga stúlku sem er staðráðin í að 

vinna fegurðarsamkeppni stúlkna Little Miss Sunshine.12  Aðstæður Olive eru þannig 

að hún á enga möguleika í þessari keppni.  Klámhundurinn afi hennar sér um að semja 

dansatriðið hennar fyrir keppnina og fjölskylda hennar sem fylgir henni í keppnina er 

að takast á við ýmis mis-hlægileg vandamál.  Þátttaka hennar í þessari keppni hefði 

getað orðið til mikillar niðurlægingar og vanlíðunar en í staðinn verður hin 

misheppnaða þáttaka hennar til þess að afhjúpa ákveðin sannleik um keppnina.  Olive 

dansar erótíska (og sprenghlægilega) rútínu við lagið ,,Superfreak” í keppninni og 

afhjúpar þannig hina raunverulegu kynferðislegu undirtóna sem ráða þessari 

barnafegurðarsamkeppni.  Á meðan Olive dansar á sviðinu bíða kafmálaðar barnungar 

stelpur baksviðs eftir að koma sínu atriði að.  Stelpurnar hafa m.a. farið í  
                                                
9 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls. 3-4. 
10 Sama   
11 Sara Jane Bailes, Performance theatre and the peotics of failure, bls. 2.  
12 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls.4-5. 
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brúnkusprautun, naglaásetningu og tannhvíttun og eru klæddar upp og málaðar eins 

og klámstjörnur.13  Á þessu augabliki í myndinni (einmitt vegna þess misheppnaða) 

afhjúpast samfélag sem er gegnsýrt af sjúklegri útlitsdýrkun.   

 Annað dæmi um möguleika þess misheppnaða er ákveðin lína í leikriti sem 

leikari á að flytja.  Þessi æfða lína á að vera sögð á ákveðinn hátt á ákveðnum stað í 

leikritinu og hefur þannig aðeins möguleika á einni útkomu.  Ef leikarinn hins vegar 

gleymir línunni verða til ótal aðrir möguleikar á því sem gæti gerst.  Leikarinn gæti 

samið nýja línu á staðnum, sem myndi þá ef til vill breyta því sem á eftir kæmi. Hann 

gæti túlkað línuna í hreyfingum, hann gæti staðið kyrr í þögn, hann gæti gert svo 

margt.14  Á þennan hátt má líta á hið misheppnaða sem gjörð/framkvæmd (e. 

generative) en ekki bara skort á gjörðum.15  

 Þegar öllu er á botninn hvolft,  þá hefur hið misheppnaða mikla möguleika á 

að vera sterkt afl til þess að gagnrýna þá ráðandi pólitísku, menningarlegu og 

samfélagslegu hugmyndafræði sem ofurvaldið stendur fyrir og verðmætakerfi þess.  

Því jafnvel þó að hið misheppnaða lýsi því sem stenst ekki kröfur,  þá býr það til 

möguleika á að endurskoða þessar sömu kröfur og setja spurningarmerki við þær.  

Mig langar til þess að skoða betur möguleika þess misheppnaða í feminískum tilgangi 

og í samhengi leikhússins.  En til þess að gera það vil ég byrja á að skoða hvað 

femínismi og feminískt leikhús eru.   

 

Femínismi og feminískt leikhús 

Samkvæmt heimasíðu Femínistafélags Íslands er femínisti ,,karl eða kona sem veit að 

jafnrétti kynjanna hefur ekki verið náð og vill gera eitthvað í því”.16  Það hefur þó 

komið gagnrýni á þessa skilgreiningu þar sem sumir skilgreina sig hvorki sem karl né 

konu (eða sem bæði).  Hér verður því miðað við að femínisti sé manneskja sem veit 

að jafnrétti kynjanna (í raun eru kynin þó fleiri en tvö) hefur ekki verið náð og vill 

gera eitthvað í því.  En vissulega eru til femínistar sem kjósa að skilgreina sig á annan 

hátt.  Hér verður ekki farið löngum orðum um uppruna og tilgang femínismans í 

sögulegu samhengi.  Hvað femínismi er (eða femínismarnir eru) verður ekki auðskýrt 
                                                
13 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls.4-5. 
14 Sara Jane Bailes, Performance theatre and the peotics of failure, bls. 2.  
15 Sara Jane Bailes, Performance theatre and the peotics of failure, bls. 3.  
16 Facebook síða Femínistafélags Íslands.  Sótt 19. febrúar 2015 á  
https://www.facebook.com/feministafelag/photos/a.434677634002.232178.142598814002/1015188890
6514003/?type=1&theater. 
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með einfaldri setningu.  Femínisminn á sér langa sögu og á sér margar 

birtingarmyndir.  Þannig getur femínisminn verið lífskoðun, baráttuhreyfing, 

fræðasvið, kenningar, þekkingarfræði og pólitík, svo að fátt eitt sé nefnt. 17   

 Áherslan á þessi mismunandi svið hefur verið breytileg í gegnum söguna.  Þeir 

sem aðhyllast femínisma eru ólíkir innibyrðis og leggja ekki endilega sömu merkingu 

í hugtakið.  Margir eru þó sammála því að í femínisma felist pólitískur, efnahagslegur 

og félagslegur jöfnuður kynjanna og að þannig sé femínismi viðbrögð við mismunun 

kvenna og mótmæli gegn feðraveldinu.18  Femínisminn hefur þó ekki það markmið að 

styðja eingöngu við bakið á konum og útiloka karla (eins og sumir virðast halda), 

heldur felur hann í sér kenningar um að konur og karlar séu jafningjar á öllum 

sviðum. 19   

 Til að skoða markmið femínismans á Íslandi í dag er gagnlegt að skoða 

markmið Femínistafélags Íslands.  Þau eru m.a. ,,að vinna að jafnrétti kynjanna, að 

vinna gegn hverskonar birtingarmyndum kynjamisréttis.  Þar má nefna 

klámvæðinguna, ágengar, lítilsvirðandi auglýsingar og fleira.”20   Einnig er markmið 

þeirra ,,að uppræta staðalmyndir um hlutverk og eðli kvenna og karla.” 21  Þessi 

markmið félagsins eru sameiginleg markmiðum feminísks leikhúss en þessi markmið 

eru fyrst og fremst pólitísks eðlis.  Í því samhengi vert að skoða hvað feminískt 

leikhús er.  Sigríður Eir Zophoníasardóttir (2013) bendir á í ritgerð sinni ,,Hey strákar, 

eigið þið alla þessa list?” að feminískt leikhús sé fyrst og fremst pólitískt og 

skilgreinist af efnistökum sínum.22  Það einkennist af því að innihald verkanna hefur 

ákveðinn boðskap (feminískan) sem birtist ýmist í textanum sjálfum, undirtexta 

verksins eða myndmáli.  Feminískt leikhús er einnig oft  tilraunakennt og leitast við 

að brjóta upp hið hefðbundna form á ýmsa aðra vegu en með innihaldi sínu. 23  Þannig 

er feminískt leikhúss tvíþætt og kemst Sigríður að þeirri niðurstöðu að ,,að femínískt 

leikhús setji ekki einungis spurningamerki við ýmsar stoðir og staðla í samfélaginu 

heldur einnig við vinnuaðferðir og form hins hefðbundna leikhúss og leitist við að fara 

                                                
17 Þorgerður Einarsdóttir, „Hvað er femínismi og hver er líkleg ástæða til fordóma karla gagnvart 
femínistum?“, Vísindavefurinn 14.2.2001. Sótt 19. febrúar 2015 á http://visindavefur.is/?id=1337. 
18 Þórana Elín Dietz, „Hvernig hefur femínismi haft áhrif á félagfræðilegar rannsóknir?“ , 
Vísindavefurinn, 20. nóvember 2003. Sótt 2. mars 2015 á http://visindavefur.is/?id=3878 
19 Sama. 
20 Femínistafélag Íslands.  Sótt 21. febrúar 2015 á http://www.feministinn.is/?page_id=3. 
21 Sama. 
22 Sigríður Eir Zophoníasardóttir, ,,Hey strákar, eigið þið alla þessa list?”, Skemman, maí 2013. Sótt 2. 
mars 2015 á http://skemman.is/handle/1946/15489.  
23 Sama. 
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nýjar leiðir þar sem og annars staðar.”24  En eiga femínisminn og hið misheppnaða 

eitthvað sameiginlegt og eiga þessi hugtök möguleika á að vinna saman? 

 

Femínismi og hið misheppnaða 
Á seinni árum hefur femínisminn þróast úr pólitískum hreyfingum og baráttumálum í 

þekkingarfræði og vísindaheimspeki.  Innreið femínisma í vísindi og fræði hefur 

breytt ásýndinni og bætt við flóruna.25  Feminískir fræðimenn hafa á seinni árum verið 

sérstaklega uppteknir af og áhugasamir um fræðilega umræðu um framsetningu 

konunnar eins og hún birtist í textum ýmissa menningar- og listgreina.  Þar má nefna 

myndlist, kvikmyndir, fjölmiðla, auglýsingar, leikhús og fleira.26 Þessi greining á 

framsetningu konunnar hefur dregið fram í dagsljósið kúgandi umræðu sem staðsetur 

,,konuna” sem ,,hitt” (e. other) gagnvart ,,karlmanninum”.27  Vert er að nefna þrjár 

merkilegar fræðikonur sem hafa m.a. skrifað um þessa framsetningu á konunni en þær 

eru Héléne Cixous, Luce Irigaray og Julia Kristeva.28  Þessi framsetning konunnar 

birtist víðar.   

 Í sálgreiningunni (e. physchoanalysis) setur hinn þekkti fræðimaður Freud 

fram ,,kona” sem óskiljanlega, óræða og jafnvel ómögulega sjálfsmynd. 29 Freud 

kemst raunar að þeirri niðurstöðu í fræðum sínum, að stúlkubarnið verði að sætta sig 

við að framtíð sín sem kona verði ávallt skilgreind sem misheppnaður karlmaður (e. 

failed masculinity).30  Elain Aston fjallar um þessa kenningu Freuds og veltir upp 

þeirri spurningu í framhaldi af þessari niðurstöðu hvort það að misheppnast í því að 

vera karl hljóti ekki að búa til sína eigin afkastamiklu möguleika? 31  Ef  konan er að 

eilífu dæmd til að vera misheppnaður karl, þá hlýtur möguleiki konunnar að búa í því 

misheppnaða.  Af þessu leiðir að femínisminn og hið misheppnaða tengjast 

órjúfanlegum böndum.  Út frá sjónarhorni femínismans hefur það misheppnaða 

nefnilega oft á tíðum verið betri leið en það velheppnaða.  Kvenlæg velgengni er 

ávallt miðuð við karllæg gildi og ,,að fremja kynglöp” (e. gender failure) eða 

                                                
24 Sama. 
25 Þorgerður Einarsdóttir, „Hvað er femínismi og hver er líkleg ástæða til fordóma karla gagnvart 
femínistum?“, Vísindavefurinn 14.2.2001. Sótt 19. febrúar 2015 á http://visindavefur.is/?id=1337. 
26 Elaine Aston, An introduction to feminism and theater, London og New York: Routledge, 1995, 
bls.35 
27  Sama. 
28 Elaine Aston, An introduction to feminism and theater, bls.45.   
29 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls. 125. 
30 Sama. 
31 Sama. 
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misheppnast í að vera kona þýðir oft að vera laus undan þeim þrýstingi að þurfa að 

standast kröfur feðraveldisins.32  En samkvæmt skilgreiningunni á því misheppnaða 

sem ég nefndi í kaflanum hér að ofan þýðir það að ,,misheppnast í því að vera kona” í 

raun ,,að misheppnast að vera sú kona sem að samfélagið vilt að þú sért”.  Á marga 

vegu hefur þetta verið skilaboð margra femínista í fortíðinni.  Monique Wittig skrifaði 

á áttunda áratugnum að ef kvenleikinn (e. womanhood) væri byggður á 

gagnkynhneigðum ramma þá væru lesbíur ekki ,,konur”, og ef lesbíur eru ekki 

,,konur”, þá falla þær utan ramma feðraveldisins (e. patriarchal norms) og geta þannig 

endurskrifað merkingu síns kyns.33   

 Til þess að skoða betur möguleika þess að ,,fremja kynglöp” (e. gender failure) 

langar mig að nefna dæmi sem svipar til dæmsins úr kvikmyndinni Little Miss 

Sunshine hér að ofan.  En hér á Íslandi myndaðist ákveðið tækifæri árið 2013 þegar 

fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland hóf göngu sína á ný eftir árs hlé.  Keppnin hefur í 

gegnum árin hlotið vaxandi mótbyr fyrir að vera barn síns tíma og að stuðla að 

óraunhæfum útlitskröfum og óheilbrigðri sjálfsmynd ungra kvenna.  Aðstandendur 

keppninnar brugðust við þessari gagnrýni með því að lýsa því yfir að hver sem er gæti 

sótt um að vera í keppninni.  Rafn Rafnsson sem þá var nýr framkvæmdastjóri 

keppninnar sagði m.a. í viðtali við fréttamiðilinn Vísi að það væri ekki til nein 

staðalímynd af Ungfrú Ísland lengur.  Og hann hélt áram: ,,Hún þarf alls ekki að vera 

ljóshærð, bláeygð og 1,73 cm á hæð, heldur getur hún verið að afrískum eða asískum 

uppruna.  Möguleikarnir eru fjölmargir og þetta snýst alls ekki bara um útlit”.34  Í 

kjölfarið varð metskráning í keppnina og sóttu alls um 1100 manns um þáttöku.35  

Karlar jafnt sem konur skráðu sig til leiks og voru skráðir þátttakendur á öllum 

mögulegum aldri.  Meðal þeirra sem skráðu sig í keppnina var ,,öfgafemínistinn”36 

Hildur Lilliendahl Viggósdóttir.  Hún gaf út formlega (og augljóslega kaldhæðna) 

tilkynningu á facebook síðu sinni um sína umsókn í keppnina: ,,Í ljósi þessara frétta er 

                                                
32 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, bls. 4.   
33 Sama.   
34 Þórhildur Þorkelsdóttir, ,,Ungfrú Ísland haldin á nýjan leik,” Vísir, 13. júní 2013. Sótt 17. febrúar 

2015 á http://www.visir.is/ungfru-island-haldin-a-nyjan-leik/article/2013130619514).   
35 ,,Yfir 1100 skráningar í Ungfrú Ísland,” RÚV, 15. júní 2013.  Sótt 13. mars 2015 á 
http://www.ruv.is/frett/yfir-1100-skraningar-i-ungfru-island.  
36 Hildur hefur gjarnan verið titluð sem öfgafemínisti í kjölfar feminískrar baráttu sinnar á vefmiðlum.  

Svo oft var þessi titill hafður um hana m.a. í kommentakerfum að hún notar þetta sama orð um 
sjálfa sig á kaldhæðnislegan hátt í grein sinni. Hildur Lilliendahl Viggósdóttir, ,,Öfgafeminista 
vísað úr strætó, notar túr til að gagnrýna á apótekapokum- myndir,” Knúz, 21. ágúst 2012. Sótt 5. 
mars 2015 á http://knuz.is/2012/08/21/ofgafeminista-visad-ur-straeto-notar-tur-til-ad-gagnryna-
auglysingar-a-apotekapokum-myndir/. 
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ekkert sem kemur í veg fyrir að ég taki þátt.  Ég hef (fyrir utan allar augljósu 

ástæðurnar) fundið fyrir töluverðum þrýstingi frá aðdáendum mínum og það væri 

hreinlega ekki sanngjarnt af mér að skorast undan þeim væntingum sem fólk hefur til 

mín”37  Þessa bylgju af ,,misheppnuðum fegurðardrottingum” sem skyndilega sáu sér 

leik á borði til að skrá sig til þáttöku má túlka sem óánægju með þau þröngu og 

skökku viðmið sem keppnin hefur hingað til snúist um.  Þannig má spyrja sig hvort  

sama gagnrýni hefði myndast ef  1100 manna hópur af ljóshærðum, grönnum stúlkum 

allar 173cm á hæð hefðu sótt um.   

 Í því samhengi langar mig að nefna eitt annað dæmi, sem er lagið ,,Pretty 

hurts” eftir söngkonuna Beyoncé.  Í tónlistarmyndbandinu við lagið má sjá 

söngkonuna taka þátt í fegurðarsamkeppni.  Myndbandið og textinn í laginu lýsa þeim 

skelfilegu afleiðingum sem óraunhæfar útlitskröfur valda.38  En á sama tíma kemur 

Beyoncé fram í myndbandinu á undirfötunum og skartar því sem flokka má sem 

velheppnuðum líkama aðeins örfáum mánuðum eftir barnsburð.  Það er því spurning 

hvort að þessi gagnrýni hennar sé hreinlega að gera nokkurn skapaðan hlut þar sem 

hún birtist sjálf sem holdgervingur þess velheppnaða. Til að mynda gaf fréttaveitan 

The daily mail út frétt um myndbandið með eftirfarandi titli ,,Beyoncé shows off trim 

waist as she plays a pill-popping beauty queen in music video for Pretty Hurts off her 

just-released album”.39  Fréttin fjallar s.s. um hið mjóa mitti Beyoncé í þessu nýja 

myndbandi, en á sama tíma segir fréttin einnig frá því um hvað myndbandið fjallar.  

Án þess að fara út í skaðsemi fréttamennsku af þessum toga þá vil ég leyfa mér að 

leggja til að ef að Beyoncé hefði verið með nokkur aukakíló, eða slitför (sem eru 

eðlileg eftir barnsburð) og ekki förðuð á þann hátt sem lætur hana sýnast yngri og 

fullkomnari en hún er, þá hefði gagnrýni hennar gagnvart málefninu verið sterkari í 

krafti þess misheppnaða.   

 Feminískir fræðimenn hafa leitt í ljós að vestrænt samfélag hefur jaðarsett 

konuna sem ,,hitt” gagnvart karlmanninum og Freud vill meina að konan sé 

                                                
37 Þórhildur Þorkelsdóttir, ,,Ungfrú Ísland haldin á nýjan leik,” Vísir, 13. júní 2013. Sótt 17. febrúar 
2015 á http://www.visir.is/ungfru-island-haldin-a-nyjan-leik/article/2013130619514).  Kommentakerfi 
fréttar 
38 BeyonceVEVO, ,,Beyoncé – Pretty hurts”, myndband, 7:04,  Sótt 17. febrúar 2015 á 
https://www.youtube.com/watch?v=LXXQLa-5n5w. 
39 ,,Beyoncé shows trim waist as she plays a pill popping beuty queen in music video for Pretty hurts 
off her just-released album,” Daily Mail Reporter, 13. desember 2013.  Sótt 17. febrúar 2015 á 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2523020/Beyonce-shows-trim-waist-new-Pretty-Hurts-
music-video.html. 
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misheppnaður karlmaður.40 Hið misheppnaða og femínisminn hljóta því að tengjast 

órjúfanlegum böndum, þar sem möguleikar konunnar búa í því misheppnaða.  Að 

fremja kynglöp eða misheppnast í því að vera sú kona sem samfélagið vilt að þú sért 

gefur möguleika á því að setja spurningarmerki við þær kröfur sem samfélagið gerir 

til kvenna og vonandi breyta þeim.  Ýmsir listahópar hafa markvisst unnið með setja 

spurningarmerki við hvernig hlutirnir eru og er hópurinn Kviss búmm bang einn af 

þeim.  

 

Um Kviss búmm bang 

Framandverkaflokkurinn Kviss búmm bang var stofnaður sumarið 2009.  Hópinn má 

flokka sem sviðslistahóp þó þær titli sig með þessum hætti og eru meðlimir hans þær 

Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir og Vilborg Ólafsdóttir.  Tvær síðarnefndu 

eru útskrifaðar úr fræði- og framkvæmd við Listaháskóla Íslands, Vilborg er jafnframt 

með diplómu frá Háskóla Íslands í hagnýtum jafnréttisfræðum. Eva Björk lauk B.A 

prófi í kynja- og félagsfræði við Háskóla Íslands, hefur lokið 1/2 B.A prófi í myndlist 

frá Listaháskóla Íslands og M.A prófi í Performance Making við Goldsmiths háskóla. 

Eva Rún er jafnframt listrænn stjórnandi í sviðslistahópnum 16 Elskendur.  Verkið 

GET A LIFE! var þeirra þriðja verk en alls hafa þær búið til og sett upp 14 verk. Á 

heimasíðu hópsins má finna Manifesto eða stefnuyfirlýsingu hópsins sem hljómar 

svona: 

,,Hið eðlilega, og þar af leiðandi hið óeðlilega, er megin rannsóknarefni okkar. Við teljum að 

setja megi spurningamerki við allt. Það gerum við með því að skapa heim, samfélagslegan 

strúktúr sem þátttakendur fara inn í og upplifa.  Við viljum rýna í hvað liggur að baki 

merkinga sem við gefum hlutum, athöfnum og orðum. Í stað þess að skoða málin úr öruggri 

fjarlægð viljum fara inn í aðstæður sem okkur finnast forvitnilegar og rannsaka þær innan frá. 

Við viljum færa leiklistina út í líf fólks með því að fá það til að skuldbinda sig til þátttöku í 

lengri tíma. Með því viljum við gera verkin hluta af hversdagslegri rútínu þátttakenda, að 

einskonar framlengingu á lífum þeirra og þar með vekja með þeim spurningar um þeirra eigin 

raunveruleika.”41 

 Mikilvægt er að líta til menntunar meðlima hópsins annars vegar og 

stefnuyfirlýsingar hópsins hins vegar þegar fjallað er um verkið GET A LIFE!.  

                                                
40 Rétt er að taka fram að Freud kemst að þessari niðurstöðu í sínum fræðum, þetta er ekki hans 

persónulega ákvörðun að samfélagið sé svona, enda hefur hann ekki stjórnað þróun samfélags 
manna síðustu árþúsund.  

41 Vefsíða Kviss búmm bang.  Sótt 13. mars 2015 á http://kvissbummbang.com/ 
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Meirihluti hópsins hefur háskólamenntun í kynjafræði og þær eru allar með 

leikhúsmenntun sem flokkast sem óhefðbundin. Í stefnuyfirlýsingunni taka þær fram 

að setja megi spurningarmerki við allt.  Einnig hafa þær í stefnuyfirlýsingu sinni að 

þær vilji ,,gera verkin að hversdagslegri rútínu þáttakenda”.  Í tilfelli þessa hóps er að 

mínu mati mikilvægt að skoða verk þeirra út frá þessu gefna samhengi.  Þar sem 

kynjafræðimenntun gefur vísbendingu á að ,,kynjagleraugunum” svokölluðu hafi 

verið beitt og óhefðbundið leikhúsnám gefur til kynna að verkin þeirra séu 

óhefðbundin sem verkið GET A LIFE! sannarlega er.  Þegar litið er til niðurstöðu 

Sigríðar Eirar á hvað feminískt leikhús er hér að ofan þá fellur hópurinn innan þeirrar 

skilgreiningar þar sem hann setur spurningarmerki bæði við ýmsar stoðir og staðla í 

samfélaginu sem snúa að konum og form hins hefðbundna leikhúss og leitast við að 

fara nýjar leiðir.   

 

GET A LIFE!  

Verkið GET A LIFE!  kjósa höfundar að flokka sem ,,átaksverk” en það er skírskotun 

í orðið ,,átaksnámskeið”.  Verkið var nefnilega sett upp sem sex vikna langt 

,,lífstílsnámskeið”.  Námskeiðið var haldið í skrifstofuhúsnæði í miðbæ Reykjavíkur 

og þangað mættu 35 þáttakendur einu sinni í viku, tvær klukkustundir í senn.  

Markmið verksins var að gera tilraun til að ,,afbyggja hið sívaxandi neyslusamfélag”42  

á meðan markmið námskeiðsins var að þáttakendur myndu fá ,,algjöra endurnýjun á 

lífi sínu”.  Þannig voru markmið verksins og markmið námskeiðsins á andstæðum 

meiðum og ætlunin var,  að rammi verksins myndi skapa ákveðna gagnrýni á það sem 

fór síðan fram innan verksins.  Það var aldrei áætlunin að fela fyrir áhorfendum hver 

raunverulegur tilgangur verksins var.  Þannig skrifaði einn áhorfandinn um verkið 

,,Það var aldrei á huldu að það var verið að gera grín að hugmyndinni að a) þú þurfir 

að vera einhvernveginn öðruvísi en þú ert til að vera gjaldgengur og b) að það sé hægt 

að breyta þér einn tveir og tíu og þá munir þú eiga betra líf.”43  Annar áhorfandi sagði 

                                                
42 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag,” Hugsandi, 29. júní 2010. Sótt 13. mars á 

http://hugsandi.is/articles/get-a-life-tilraun-til-ad-afbyggja-sivaxandi-neyslusamfelag/. 

43 Kolbrún Björt Sigfúsdóttir, ,,Djörfung og forvitni – Um Kviss búmm bang,” Reykvélin, 29. janúar 
2010. Sótt 13.mars á http://reykvelin.is/2012/01/29/djorfung-og-forvitni-um-kviss-bumm-bang/. 
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,,verkið var frá upphafi skrípómynd, en þessi skrípómynd var samt mjög nálægt því 

sem var verið að gagnrýna”44   

 Hið misheppnaða á sér ýmsar birtingarmyndir innan verksins og mun ég fjalla 

um þrjár þeirra.  Hið misheppnaða innan nokkurra dagskrárliða námskeiðsins, hið 

misheppnaða hjá persónunum sem héldu námskeiðið og svo hið misheppnaða sem 

birtist í núningi á milli þess sem Kviss búmm bang héldu að myndi gerast og svo þess 

sem svo raunverulega gerðist (hið óvænta).   

 

Dagskrárliðir 

Uppbygging verksins var sett upp á þann hátt að hver vika var ólík og skipust þær 

niður í eftirfarandi þemu:  

,,Vika 1: Hver ertu? (hver er BESTA útgáfan af sjálfum/sjálfri þér)  

Vika 2: Félagslega hliðin (hámarksárangur í small talk, networking o.fl.) 

Vika 3: Peningar (hvernig á að eignast þá). 

Vika 4: Heilsa, tíska, útlit, sjarmi 

Vika 5: Menning (hvað á að lesa, hvar á að vera, hvern á að þekkja) 

Vika 6: Ástarmálin (hvernig á að ná í þann/þá RÉTTA/RÉTTU)”45   
Markmið námskeiðsins, að þáttakendur myndu fá ,,algjöra endurnýjun á sínu lífi” var 

frá upphafi gölluð þó að hún ætti sér fyrirmyndir í raunveruleikanum.  Eva Rún orðar 

þetta á þann hátt að í raun væri ,,...þessi hugmynd, að fara yfir alla þætti lífsins á 

einungis 6 vikum, 12 klukkustundum, svo stórgölluð og dæmd til að mistakast.  Þó er 

hún ekki svo fjarri því sem tíðkast og að framsetningin á henni væri raunverulega 

tekin trúanleg, eins og gerðist.  Einn aðili sem sótti námskeiðið hélt að þetta væri 

námskeið, við komum honum undir eins mjúklega í skilning um að þetta væri 

leikhús”.46  Þessi áhorfandi sem misskildi ramma verksins hætti raunar á 

námskeiðinu, því hann hafði ætlað sér að mæta á raunverulegt lífsstílsnámskeið.47  

 Með því að setja upp dagskrá sem var ,,dæmd til að mistakast” náðu þær að 

gagnrýna þau námskeið sem í raunveruleikanum ætla sér svipaða hluti. Þessi 

námskeið sem eru í raun skyndilausnir á tilbúnum ,,vandamálum”.  Á námskeiðinu 

fékk hver þáttakandi vinnubók til að vinna ákveðnar æfingar í en einnig var 

                                                
44 Emelía Antonsdóttir Crivello. Viðtal höfundar við Steinunni Knútsdóttur áhorfanda GET A LIFE!, 
Reykjavík, 3. mars 2015. 
45 Vefsíða Kviss búmm bang.  Sótt 13. mars 2015 á http://kvissbummbang.com/  
46 Emelía Antonsdóttir Crivello.  Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur eina af höfundum GET A 
LIFE, Reykjavík, 5.mars. 2015. 
47 Sama. 
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mikilvægur partur námskeiðsins að fengnir voru gestafyrirlesarar21 til að koma á 

námskeiðið.  Þessir gestafyrirlesarar voru yfirleitt ,raunverulegir” fagaðilar, oft 

þjóðþekktir, sem fluttu erindi sem tengdist þema hverrar viku.  Þ.e.a.s. þeir höfðu í 

alvöru atvinnu af því að halda námskeið í því sem þeir kenndu á námskeiðinu innan 

verksins. Dæmi um þessa fyrirlesara voru Ólafur Stefánsson, dreifingaraðili Innerlight 

Supergreen næringardrykks.48  Í bland við alvöru gestafyrirlesara lögðu svo persónur 

verksins (ég kem nánar að þeim síðar) fram tilbúnar æfingar og héldu erindi sem voru 

í svipuðum dúr og alvöru fyrirlesararnir héldu.  Þetta var gert á markvissan hátt til að 

rugla þáttakendur í rýminu og ,,sýna fram á að munurinn á raunverulegum lausnum 

við vandamálum fólks og skrumskælingum á þeim er stundum lítill, ef þá nokkur”49.  

 Í annari vikunni, sem var kvöldið með þemanu Félagslega hliðin umbreyttist 

námskeiðið í myndlistaropnun, eftir að þátttakendur höfðu hlýtt á erindi og unnið 

æfingar út frá mikilvægi þess að „networka“ og „smalltalka“.50  Skyndilega fengu 

þátttakendur tækifæri til að styrkja tengslanet sitt og þjálfa „smalltalkið“ þegar fjöldi 

mikilvægra og frægra aðila í íslensku þjóðlífi mættu á myndlistaropnunina. 

Þátttakendurnir voru því komnir í þá stöðu að þurfa að tala við mikilvæga fólkið með 

sérhæfðum „small talk“ kúnstum. Á meðal þeirra sem mættu á þessa myndlistaropnun 

var Katrín Jakobsdóttir, stjórnmálamaður.  Einn þáttakandinn í verkinu sagði um 

þessa myndlistaropnun að henni hafi liðið eins og hún væri í hlutverki einhvers annars 

og að henni hafi liðið kjánalega að framkvæma það sem hún hafði lært á 

námskeiðinu.51  Það kviknuðu ýmsar spurningar þetta kvöld ,,Voru þátttakendur þeir 

sjálfir þegar þeir töluðu við mikilvæga fólkið eða voru þeir að sviðsetja hina nýju 

kunnáttu sína? Leika með? Hvenær er maður svosem maður sjálfur? Kannski allra síst 

á sýningaropnun eða þegar maður þarf að koma sem best út félagslega?”52.  Á þessu 

kvöldi afhjúpaðist í raun fáránleiki þess að maður eigi sífellt að reyna að breyta sér og 

að ,,læra að vera betri”.   

 Í fjórðu viku sem hafði þemað Heilsa, tíska, útlit sjarmi var þáttakendum 

kynjaskipt á stelpu- og strákakvöld.  Þetta var gert til að undirskrika þann mun sem er 

                                                
48 Emelía Antonsdóttir Crivello.  Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur eina af höfundum GET A 

LIFE, Reykjavík, 5.mars. 2015. 
49 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag,” Hugsandi, 29. júní 2010. Sótt 13. mars á 
http://hugsandi.is/articles/get-a-life-tilraun-til-ad-afbyggja-sivaxandi-neyslusamfelag/. 

50 Sama 
51 Viðtal höfundar við Steinunni Knútsdóttur 
52 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag,”  
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á útlitskröfum í samfélaginu til karla annars vegar og kvenna hinsvegar.  Á 

strákakvöldinu voru strákarnir látnir kíkja á bar og fengu gítar með sér.  Þar fengu þeir 

vindla og áfengi og voru látnir bíða eftir að fá að hitta Geira Goldfinger53, sem 

reyndar sveikst um að mæta.  Stelpukvöldið fór hins vegar allt öðruvísi fram.  

Hjúkrunarfræðingur var fenginn til að vigta stelpurnar og fengu þær þyngd sína 

afhenta á litlum miðum. Þær hlýddu í kjölfarið á fyrirlestur um megrunarkúra.  Þær 

fengu jafnframt afhentan lista um megrunarkúra.  Á undan listanum voru eftirfarandi 

skilaboð skrifuð ,,Listi í stafrófsröð yfir megranir sem er hægt að nálgast á netinu. 

Listinn er fenginn af wikipedia.com, við mælum með því að þið skoðið sem flestar til 

að kynna ykkur mismunandi leiðir.”54 Það má greina ákveðna kaldhæðni í þessum 

skilaboðum og tilgangurinn með þessu var að sjálfsögðu sá að gagnrýna megranir.  En 

fljótlega kom í ljós að þetta málefni er mjög eldfimt og erfitt viðfangs í sviðsverki 

eins og þessu.  Einn þáttakandinn sagði til að mynda ,,nei takk, ég má alls ekki ekki 

vigta mig því ég er með anorexíu”.  Í kjölfarið myndaðist óþægilegt andrúmsloft þar 

sem þær sem létu vigta sig urðu hræddar og meðvirkar með þeim sem áttu í raun ekki 

að vera að vigta sig.  Þannig heyrðust gagnrýnisraddir eftir vigtunina og áhorfendum 

fannst þær hafa gengið of langt með þessu.  Um stelpukvöldið hafði Eva Rún, 

meðlimur hópsins, þetta að segja: ,,Stelpukvöldið var sérstaklega áhugavert fyrir 

okkur, þar sem við hittum á sprengjusvæði í menningunni. Fyrir okkur er þetta svona 

eins og rangan á öllum útlits þrýstingnum sem beinist að konum og kvöðinni að vera í 

réttri þyng og komast í kjólinn og vera sæt og allt það. Okkur langaði að taka svona 

soldið gróflega utan um það. Senan leiddi það þó fljótlega í ljós hvað þetta er hættuleg 

gjörð, sitúasjón í okkar menningu”55.  Viðbrögð þáttakendu leiddu til þess að þeim 

(meðlimum Kviss búmm bang) fannst þær vera virkilega andstyggilegar að hafa gert 

þetta.56   

 Í þessum hluta verksins fléttuðust saman á mjög skýran hátt hið misheppnaða 

og eitt af markmiðum femínismans.  Vert er að rifja upp eitt af meginmarkmiðum 

femínistafélags Íslands sem ég nefndi hér að ofan en eitt þeirra er ,,að vinna að 

jafnrétti kynjanna, að vinna gegn hverskonar birtingarmyndum kynjamisréttis.  Þar má 

                                                
53 Ásgeir Þór Davíðsson heitinn, fyrrum eigandi stripp-klúbbsins Goldfinger í Kópavogi. 
54 Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur. 
55 Sama. 
56 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag,” 
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nefna klámvæðinguna, ágengar, lítilsvirðandi auglýsingar”.57   Sú gjörð að vera sáttur 

við sjálfan sig felur í sér ákveðna uppgjöf á því að reyna að samræmast þeim 

staðalmyndum sem samfélagið setur upp.  Það má því segja að með sáttinni myndist 

sátt við hið misheppnaða.  Líkt og hið misheppnaða nýtist til að gata eitraða jákvæðni 

samtímans, þá nýtist hið misheppnaða einnig til að gata hinar stórhættulegu og 

gölluðu fyrirmyndir (sveltar, einsleitar, búið að eiga við í tölvuforritum o.s.f.v.) af 

kvenmannslíkömum sem blasa við í samfélaginu hvert sem augum er litið.   

 

Persónurnar 

Námskeiðinu var stjórnað af þremur ýktum persónum sem voru leiknar af meðlimum 

Kviss Búmm Bang.  Þær vildu ganga eins langt og þær gætu í að sviðsetja sig sem 

,,hin staðlaða ímynd kvenkyns neytandans”.58  Ástæðan fyrir þessu er sú að það er 

,,trú hópsins að til þess að skoða og rannsaka ríkjandi hugmyndafræði sé nauðsynlegt 

að ganga henni tímabundið á vald”.59 Þær létu aflita á sér hárið, létu steypa á sig 

gervineglur, fóru í litun og plokkun og fjárfestu í dýrum tískuklæðnaði.  Þær voru 

jafnframt ósparar á andlitsmálningu og reyndu með málningunni að framkvæma 

förðun sem hækkar kinnbeinin, stækkar augun og þykkir varirnar.60 Þannig breyttu 

þær sér í týpur sem stóðu fyrir allar mögulegar lausnir á ,,vandamálum” kvenna, að 

því undanskildu að þær gengust ekki undir neinar læknisfræðilegar fegrunaraðgerðir.  

Áður en verkið hófst fóru þær í viðtal hjá tímaritinu Séð og Heyrt sem þessar persónur 

og kynntu þar þetta nýja lífstílsnámskeið.  Í viðtalinu fullyrtu þær m.a. að það væri 

ekkert að samfélaginu og að fólk ætti bara að líta í eigin barm og breyta sér.  Til að 

undirstrika það sögðu þær ,,þú ert vandamálið” og ,,breytingarnar byrja og enda á þér 

sjálfum”.61  Skilaboð þeirra voru að allir ættu að finna sér farveg velgenginnar innan 

samfélagsins eins og það væri og breyta sér til að passa í ramma samfélagsins.   

 Í upphafi verksins virkuðu persónurnar algjörlega ,,með tjekk í öllum 

útlitsboxum”.62  En þegar leið á verkið fóru að koma rætur í hárlitinn, gervineglurnar 

fóru að detta af og sömu fötin sem voru svo fín í byrjun fóru að verða útjöskuð.  Á 

                                                
57 Femínistafélag Íslands.  Sótt 21. febrúar 2015 á http://www.feministinn.is/?page_id=3 
58 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag”. 
59 Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur 
60 Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 

afbyggja sívaxandi neyslusamfélag”. 
61 Sama. 
62 Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur. 
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þennan hátt brotnuðu smám saman niður þessar ,,fullkomnu staðalímyndir” sem þær 

voru í byrjun og í ljós komu manneskjur sem voru misheppnaðar.   Einnig er 

áhugavert að nefna að einn þátttakandi verksins sagði í viðtali, að þær hafi hreinlega 

ekki verið trúverðugar sem þessar persónur, og nefndi að það væri ef til vill af því þær 

væru ekki leikkonur og þar fyrir utan ekkert góðar í að leika.63  Þessi athugasemd er 

áhugaverð því þær voru í raun að reyna að uppfylla kröfur samfélagsins með þessum 

týpum, en mistókst ekki bara að vera þær heldur mistókst þeim líka að reyna að leika 

þær.  Í þessu samhengi langar mig að slá upp þeim samanburði ef þær hefðu fengið 

t.d. leikkonuna og sjónvarpsstjörnuna Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur í þetta hlutverk 

sem hún sjálf.  Ragnhildur Steinunn þessi glæsilega kona, sem er ekki bara 

heimsþekkt á íslandi heldur eru hún klár, fjölhæf, mjög velheppnuð að öllu leiti, 

tveggja barna móðir, alltaf í góðu formi og ekki nóg með það þá vann hún eitt sinn 

Ungfrú Ísland.   

 Þessi samanburður sýnir, að með því að reyna að ,,vera þessar fullkomnu 

persónur” þá nýttu þær sér kraft þess misheppnaða.  Þeim mistókst ekki bara að vera 

þessar óraunhæfu persónur heldur mistókst persónunum að viðhalda þessu óraunhæfa 

útliti.  Þessum samanburði má jafnframt líkja við dæmin sem ég nefndi hér að ofan.  

Annars vegar Olive í Little miss sunshine fergurðarsamkeppninni og hins vegar 

Beyoncé í Pretty Hurts myndbandinu.  Með því að leyfa persónunum að afhjúpast 

sem misheppnaðar þá afhjúpuðu þær í leiðinni ákveðinn sannleika um boðskapinn 

sem persónurnar voru að boða.   

 

Núningur og niðurstaða 

Í verkinu myndaðist áhugaverður núningur á milli þess sem höfundar verksins ætluðu 

sér og þess sem síðan gerðist.  Þó að rammi verksins hafi verið mjög skýr þá gerðist 

það að þáttakendur námskeiðsins gleymdu sér.   Eva Rún sagði m.a. að tveir 

áhorfendur sem voru vinkonur höfunda hafi komi þeim á óvart.  Því þessar tvær konur 

sem þær þekktu vel fyrir og segja að flokka megi sem ,,feminíska anarkista” voru t.d. 

allt í einu búnar að kaupa sér Innerlight Supergreen megrunardrykkinn.  En þetta var 

eitthvað sem að höfundar bjuggust alls ekki við að áhorfendur yrðu ginnkeyptir fyrir, 

og þá sérstaklega ekki þessar tvær.  Einn áhorfandi orðaði þessa óvæntu atburði svo:  

,,Ýmsir fóru að drekka grænt gums til að laga sýrustig vatns síns, aðrir pældu 

                                                
63 Viðtal höfundar við Steinunni Knútsdóttur.  
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augljóslega meira í því hvernig þeir klæddu sig og enn aðrir tóku glósur eins og lífið 

lægi við.”64 En hún bætti síðan við: ,,Við lærðum öll eitthvað. Við lærðum að við 

erum trúgjörn og alveg jafn ginnkeypt fyrir skyndilausnum og hver annar. Við 

lærðum að kannski er óþarfi að dæma annað fólk.”65 

  Einnig mynduðust áhugaverðir núningar þegar óvænt átök urðu á milli 

þáttakenda námskeiðsins og gestafyrirlesaranna.  Einn áhorfandinn sagði að þessir 

gestafyrirlesarar hefðu svosem verið ágætis fólk og ekki meint neitt illt, en í 

aðstæðunum mynduðust atvik þar sem hún var þeim ósammála.66  Dæmi um þetta er 

atvik sem varð á stelpukvöldinu sem ég nefndi hér að ofan.  Seinna um kvöldið, eftir 

vigtunina, kom kennari frá Polefitness.  En nokkrir þátttakendur lentu í hörðum 

rökræðum við hana.  En það gerðist aldrei við námskeiðshaldarana sjálfa.67  Það má 

velta fyrir sér hvers vegna þetta gerðist, en það lítur út fyrir að þátttakendur 

námskeiðsins hafi verið sammála boðskapi verksins og þannig mynduðust þessi 

mótmæli gangvart þeim sem vildu kenna eitthvað sem fór á móti þessum sama 

boðskap.   

 Eftir að hafa unnið og sýnt GET A LIFE! var ein af meginályktunum höfunda 

verksins sú að ,,það að reyna að stíga inn í raunveruleikann og afbaka 

neyslusamfélagið sé að mörgu leyti dæmt til að mislukkast því raunveruleikinn er 

alltaf nokkrum skrefum á undan. Súlu-jóga, tígrisdýramynstrað bikíní fyrir nýfædd 

stúlkubörn, andrúmsloftsmegrunarkúr, „prófaðu að halda framhjá“-vefsíða, bók um 

kvíðaraskanir smábarna fyrir smábörn og skapaháraskraut eru dæmi um nokkuð sem 

okkur hefði ekki dottið í hug.”68   Eftir GET A LIFE! var von höfunda sú að 

þátttakendur myndu spyrja sig í kjölfarið ,,hvaðan þær hugmyndir koma um að við 

þurfum að laga okkur, bæta okkur og setja okkur öll þessi markmið. Hverjir standa 

fyrir slíkum hugmyndum og hvers vegna?  Hverra hagur er það að okkur finnist við 

óuppfyllt og að við séum tilbúin að fjárfesta í skyndilausnum? Getur verið að við 

séum bara fín eins og við erum?”69 

 

 

                                                
64 Kolbrún Björt Sigfúsdóttir, ,,Djörfung og forvitni – Um Kviss búmm bang”. 
65 Sama 
66 Viðtal höfundar við Steinunni Knútsdóttur 
67 Viðtal höfundar við Evu Rún Snorradóttur. 
68  Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir, ,,GET A LIFE! – tilraun til að 
afbyggja sívaxandi neyslusamfélag”. 
69 Sama 
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Lokaorð 

Það misheppnaða hefur mikla möguleika á að vera sterkt afl til þess að gagnrýna þá 

ráðandi pólitísku, menningarlegu og samfélagslegu hugmyndafræði sem ofurvaldið 

stendur fyrir og verðmætakerfi þess.  Því jafnvel þó að það misheppnaða lýsi því sem 

stenst ekki kröfur þá býr það til möguleika á að endurskoða þessar sömu kröfur og 

setja spurningarmerki við þær.  Femínisti er manneskja sem veit að jafnrétti kynjanna 

hefur ekki verið náð og vill gera eitthvað í því.  Femínisminn á sér margar 

birtingarmyndir og getur þannig verið lífskoðun, baráttuhreyfing, fræðasvið, 

kenningar, þekkingarfræði og pólitík, svo að fátt eitt sé nefnt.  Margir eru sammála 

því að í femínisma felist pólitískur, efnahagslegur og félagslegur jöfnuður kynjanna 

og að þannig sé femínismi viðbrögð við mismunun kvenna og mótmæli gegn 

feðraveldinu.  Feminískir fræðimenn hafa leitt í ljós að vestrænt samfélag hefur 

jaðarsett konuna sem ,,hitt” gagnvart karlmanninum og Freud vill meina að konan sé 

misheppnaður karlmaður.    Ef  konan er að eilífu dæmd til að vera misheppnaður karl, 

þá hlýtur möguleiki konunnar að búa í því misheppnaða.  Af þessu leiðir að 

femínisminn og hið misheppnaða tengjast órjúfanlegum böndum.  Út frá sjónarhorni 

femínismans hefur það misheppnaða nefnilega oft á tíðum verið betri leið en það 

velheppnaða.  Að fremja kynglöp eða það að misheppnast í því að vera sú kona sem 

samfélagið vilt að þú sért gefur möguleika á því að setja spurningarmerki við þær 

kröfur sem samfélagið gerir til kvenna og vonandi breyta þeim.  Ýmsir listahópar hafa 

markvisst unnið með það að setja spurningarmerki við hvernig hlutirnir eru og er 

hópurinn Kviss búmm bang einn af þeim.  Í verkinu GET A LIFE! gagnrýnir 

hópurinn ráðandi hugmyndafræði sem ríkir í samfélaginu í tengslum við neyslu og 

útlit kvenna. Þær notuðu markvisst hið misheppaða og skilaboð femínismans til að 

gagnrýna samfélagið sem við lifum í. Það má því leiða líkum að því að markviss 

vinna með hið misheppnaða eigi möguleika á því að snúa því velheppnaða á hvolf og 

breyta þeim kerfum sem stjórna því hvað telst sem velheppnað og hvað ekki, og 

þannig gæti heimurinn mögulega breyst til hins betra.  Eða a.m.k. ættum við 

möguleika á að lifa ánægjulegra lífi í þessum heimi.     

Það má því segja að niðurstaða þessarar ritgerðar sé að lokum sú sama og meðlimir 

Kviss búmm bang orðuðu það um verkið GET A LIFE!: ,,Getur verið að við séum 

bara fín eins og við erum?”70  Ég vil leyfa mér að svara spurningunni játandi.  

                                                
70  Sama. 
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