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Útdráttur
Í þessum skrifum fjalla ég um sjálfa mig sem einstakling í samfélagi í tengslum við listsköpun mína
og þá fyrirhugað útskriftarverk. Grunnhugmynd verksins er ádeila og gagnrýni á ofbeldi og
stríðsrekstur sem ég rek til samfélagslegra meina eins og græðgi, forréttindahyggju og ásókn í völd.
Auk þess að kynna þann grunn sem listsköpun mín sprettur úr tengi ég hugmyndir mínar og vinnu
við listastefnu Fluxus, listamenn eins og Joseph Beuys í samfélagslegu samhengi, Söruh Lucas og
mikilvægi sjálfsmyndar listamanns og fleiri. Þá ræði ég töluvert um sjónarhorn feminista á
stríðsrekstur og kalla þar til enska rithöfundinn Virginu Wolf og bandaríska heimspekinginn og
bókmenntafræðinginn Susan Sonntag. Tveir menn í hringiðu stríðsátaka er heiti á undirkafla þar
sem ég segi frá hvernig tveir samtímamenn, annar sænskur maður af kúrdískum uppruna, hinn írskur
myndlistarmaður, fara á stríðsátakasvæði, í mismunandi tilgangi, annar til að berjast gegn
hryðjuverkamönnum hinn til að skapa listaverk.
Ég vinn með tákn, í Sætum sprengjum er sprengjan tákn. Ég stefni ég saman andstæðum
hugmyndum og andstæðum í efni; karllægt – kvenlægt, ást – stríð, firring -nánd. Verkið fjallar um
um konur, karla og völd, valdatogstreitu og kúgun. Það að varpa sprengju er hreint ofbeldi sem leyfir
engar málamiðlanir, aðgerðin er algerlega afdráttarlaus og óafturkræfanleg. Ég vil vekja
sýningargesti til umhugsunar um allt það sem gert er í skjóli stríða og áhrif þess á gerendur, þolendur
og samfélög.
Í verkinu kem ég fram sem gestgjafi. Ég baka sætar kökur og nýt þess að vera í hlutverki
gestgjafans. Athöfnin að gefa og þiggja felur í sér jákvæð samskipti fyrir alla, gesti og gestgjafa. Ég
vil vekja fólk til umhugsunar um þá atburði sem eiga sér stað í heiminum með þeim aðferðum sem
ég kann og er í aðstöðu til að nota. Í því samhengi vísa ég í franska heimspekinginn Jacques Derrida
en hann fjallað mikið um eðli og eiginleika gestrisninnar.
Í viðauka undir yfirskiftinni Lokaverkið – Sætar sprengjur sem unninn var eftir uppsetningu
verksins í Gerðarsafni fer ég yfir vinnuna í rýminu, þær breytingar sem urðu á tímabilinu frá því að
ritgerðinni var skilað og fram að uppsetningu. Þá fjalla ég um virkni verksins og samskipti við gesti
sem eru afar þýðingarmikill hluti þess þar sem um gjörning er að ræða.
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Inngangur
Fyrirhugað útskriftarverk, eins og ég sé fyrir mér að það gæti hugsanlega orðið, er verk sem fjallar
um um konur, karla og völd, samskipti kynjanna með tilliti til kynferðislegs samdráttar en einnig í
ljósi valdatogstreitu og kúgunar sem byggir á arfleifðinni um feðraveldið. Það er um völd sem leiða
til stríðs og þeirra hörmunga sem það getur af sér.
Verkið sver sig að miklu leyti í ætt þeirra verka sem ég hef unnið. Ég vil því kynna þann
grunn sem verk mín spretta úr og varpa ljósi á hann með því að leggja fram þrenns konar ,,artist
statement” auk þess að segja frá því hver ég er og hvaðan ég kem. Þá tala ég um þekkta listamenn í
samhengi við verk mín og vinnu, fer inn í heim fyrri verka til að skýra hugmynd, stemningu og efni
þess verks sem ég hyggst vinna að. Umfjöllunin um meistaraverkið sjálft sem er á mótunarstigi,
markast af því.

Yfirlýsing listamanns -minn heimur
Ég hugsa og skapa með hjartanu. Þess vegna leita ég uppi aðstæður sem fá hjartað til að slá hraðar.
Til dæmis:
•

hlaupa upp og niður fjall

•

horfa í augun á tilvonandi elskhuga með glóheitar kinnar

•

2 x vodka

Hvernig maðurinn hefur búið um sig í veröldinni er mér hugleikið, allt frá því að komast af í
náttúrunni og til samfélagslegra þátta, hvernig hann kláist við umhverfi sitt í daglegu lífi. Hvernig
hann setur mark sitt á það og eins hvernig umhverfið hefur áhrif á hann. Hvernig samskiptum
einstaklinga er háttað í samfélagi vekur áhuga minn. Samskiptin mótast af eðli, uppruna og umhverfi,
hver þú ert, hvaðan þú kemur og hvað þú velur. Við tilheyrum öll samfélagi sem hefur ákveðnar
reglur og viðmið, bæði skráð og óskráð. Ég vil skoða hvernig fólk aðlagar sig að viðmiðum og
einnig hvernig viðmið geta breyst og hvernig þau geta verið ólík milli samfélaga og hópa. Það að
sveigja og brjóta reglur og viðmið finnst mér áhugavert, hvernig brugðist er við slíku og hvaða áhrif
það hefur á umhverfi og fólk. Verkin mín tjá upplifun mína á þeim aðstæðum sem mér eru annars
vegar áskapaðar og hins vegar þeim sem ég hef valið mér.
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Hugarkortið er myndræn lýsing á hugðarefnum mínum og hvernig þau tengjast. Sviðið er afar vítt en
samt tengist allt saman. Ég sjálf er svo í miðjunni sem nokkurs konar móttöku- og úrvinnslustöð.

Solveig stjarna
Þegar ég geri grein fyrir verkum mínum og kanna samhengi þeirra finnst mér persónan og það sem
hefur mótað hana skipta máli. Verkin sem ég skapa eru úrvinnsla á minni upplifun; hver ég er, hvað
ég vel, hvað ég geri og hvernig ég skynja atburði og umhverfi. Þau eru séð frá mínu sjónarhorni en
ég vil jafnframt eiga samtal við áhorfendur, spyrja spurninga og velta upp möguleikum með
framsetningu þeirra.
Ég er glaðlynd, hrifnæm, félagslynd, hvatvís og ævintýragjörn en líka sjálfstæð og
mótþróagjörn. Ég er viljasterk og sjálfstæð kona og vinn með þessi karaktereinkenni; viljann til að
sigra og leiðina þangað. Ég bý með tveimur börnum mínum við Miklubraut. Ég á góða fjölskyldu og
vini. Mér líður mjög vel hér og skynja heimilið okkar sem miðpunkt alheimsins. Hér er athvarf mitt,
ástin og öryggið. Héðan geri ég út og hér hefjast ævintýrin.
Eins og sjá má í fyrstu yfirlýsingu listamanns hér að ofan fullyrði ég að ég hugsi og skapi
með hjartanu. Með því á ég við að skynjun mín og þær tilfinningar sem þær vekja eru að stórum
hluta aflvaki sköpunnar minnar. Þegar skynjun augnabliksins er færð í myndrænt form leiðir hún af
sér aðgerð sem stjórnast af einhverju sem erfitt er að skilgreina. Ferlið mótast af því sem hefur
fangað hug minn og hjarta þá stundina og einnig því að líkamnast vinnuferlinu og rýminu sem það
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fer fram í.
Að öðrum þræði sæki ég meðvitað í umhverfi og atburði sem vekja áhuga minn og hef unnið
myndlist mína meðal annars út frá því. Samfélag okkar og samskipti eru mér uppspretta hugmynda.
Sjálf geri ég í því að vera hreyfiafl atburða með frumkvæði mínu og atorku sem stjórnast af áhuga
og forvitni á mannlegu eðli. Ég reyni að skoða sjálfa mig og líf mitt í hlutlægu ljósi, líka atburði sem
djúpar tilfinningar fylgja. Mér finnst áhugavert að skoða einstaklinga í ljósi sömu forsenda og mig
sjálfa, það er eðlis þeirra, bakgrunns og hvað þeir velja í samhengi við samfélagslega stöðu, s.s. alla
þá þætti sem skapa samfélagslega stöðu manns og hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn. Ég sækist í
að kynnast hópum, menningu, umhverfi og einstaklingum sem eru ólíkir mér og því sem ,,tilheyrir”
mér. Það geri ég t.d. með því að taka þátt í því sem annað fólk upplifir og býr við.

Samfélagsleg tenging og flúxus
Verkin mín virðast að mörgu leyti vera að þróast í þá átt að verða samfélagslegri, eins og til dæmis á
þann hátt að nýta nærumhverfi, skoða ýmsa samfélagslega þætti og virkja fólk til þátttöku í verkum.
Ég hef til að mynda staðið fyrir sýningarröðinni Avant-garður ásamt tveimur öðrum
myndlistarkonum. Sýningar undir formerkjum garðsins eru haldnar á óhefbundnum sýningarstöðum
og standa aðeins yfir í nokkrar klukkustundir. Við höfum til dæmis sýnt í garði fjölbýlishússins sem
ég bý í við Miklubraut, í undirgöngunum undir Miklubraut og í Öskjuhlíð.
Það er spennandi að fást við óhefðbundna sýningarstaði enda hlýtur staðarval sýningahalds alltaf að
spila stóran þátt í framsetningu og innihaldi verka. Margir þættir spila þar inn í, s.s. eignarhald
staðarins, staðsetning, hverjir hafa sýnt þar og ekki síst samtal verka við staðinn og allar þær vísanir
sem hann hefur. Til dæmis að setja upp sýningu í undirgöngum undir mikla umferðargötu gefur
verkunum annan vinkil en ef þau væru sýnd á hefðbundnari stað. Sú staðreynd að þeir sýningarstaðir
sem hafa orðið fyrir valinu eru í nágrenni við heimili mitt, gefur mínum verkum svo enn annað gildi,
þar sem heimilið er nokkurs konar miðpunktur og rótfesta mín og nánasta umhverfi þess mér
þaulkunnugt og hluti af ,,mínu” svæði, samanber dýr sem markar sér óðal. Ég er á heimavelli.
Sýningarstaðirnir teljast ekki til hefðbundinna sýningarrýma myndlistaverka (hefðbundin
sýningarrými væru þá gallerí, vinnustofur, listasöfn o.sv.frv.) og eru þar að auki í opinberu rými.
Þetta lít ég á sem tilraun til að færa listina út í samfélagið (og opna hið óáþreifanlega
listamannamengi sem er þó vissulega til staðar) og búa til samtal við umhverfi, samfélag og það fólk
sem þar er hverju sinni.
Flúxusmenn sem komu fram á fyrri hluta sjöunda áratugarins vildu ekki að listin yrði sett á
stall og þannig almenningi óaðgengilegri. Hópurinn var alþjóðlegur hópur myndlistamanna,
tónlistarfólks, rithöfunda og hönnuða. Fluxus er latína og þýðir flæði og er það heiti afar viðeigandi
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með tilliti til stefnu hópsins. Meðlimir lögðu áherslu á ferli listsköpunarinnar en ekki útkomuna,
hvorki eiginlegan hlut né fyrirfram ákveðið markmið. Þeir blönduðu saman miðlum eins og gerist til
dæmis í gjörningum þar sem myndlist, ljóðlist, tónlist og leiklist geta verið miðlar í einu og sama
verkinu. Þeir vildu færa listina til almennings þannig að hún yrði ekki aðeins fyrir útvalda
menningarelítu. Til að nálgast það vísaði bæði innihald verka og efnisnotkun til hversdagsleika og
einfaldleika en oft var notast við það sem var hendi næst. Markmið stefnunnar var að líf og list yrðu
eitt og að bæði gerendur og áhorfendur sæju hversdagslífið frá fleiri sjónarhornum. 1

Manneskjan, samfélagið og Beuys
Hugmyndafræði Flúxus samræmdist því viðhorfi þýska listamannsins Joseph Beuys (1921- 1986) að
líta á lífið sem listsköpunarferli. Beuys var þó eiginlega ekki samþykktur í Flúxus-hópinn þar sem
verk hans höfðu of sterka skírskotun til föðurlandsins og sögulegra atburða. 2 Fyrir Beuys var listin
ekki einungis listarinnar vegna heldur samofin honum og órjúfanlegur hluti af honum sem
manneskju. Þrátt fyrir það setti hann sig ekki á neinn stall, þvert á móti þá lagði hann sig eftir því
koma að boðskap sínum, ekki aðeins til fárra útvalinna, heldur til alls almennings. 3
Þó Joseph Beuys ætti ekki alltaf upp á pallborðið hjá Flúxusmönnum má segja að margir
atburðir í lífi hans báru vitni um að hann framfylgdi hugsjón sinni um að aðgreina ekki líf og list.
Sem dæmi um það þá var hann einn af stofnendum Græningjaflokksins í Þýskalandi sem er
pólitískur flokkur umhverfissinna. Hann framdi gjörninga sem höfðu það markmið að bæta
umhverfið. Þekktasta dæmið um slíkan gjörning er þegar hann lét planta 11.000 trjám sem
umhverfislistaverki í borginni Kassel til að vega upp á móti mengun frá stóriðju. Einnig kom hann á
fót stjórnmálaflokki fyrir dýr til að vekja athygli á málefnum dýraverndar. 4
Beuys skoðaði sitt samfélag og hann skoðaði líka önnur samfélög og hvernig ólík samfélög
mætast eða rekast á. Hvernig fordómar, græðgi og forréttindahyggja hafa eyðileggjandi mátt á okkur
og samfélagið.5 Þetta sjónarhorn þykir mér áhugavert, einstaklingar eða hópar sem fylgja ekki
meginstraumum samfélagsins, spenna sem myndast þegar mismunandi hópar rekast á vegna ólíks
bakgrunns og ólíkra hagsmuna, hvernig völd eru nýtt af þeim sem telja sig þau hafa.
Þetta umfjöllunarefni birtist skýrt í einu þekktasta verki Beuys, gjörningnum Coyote: ,,Mér
1Berghaus, Günter, Theatre, performance, and the historical avant-garde, Palgrave Macmillan, New York, 2005. bls. 88.
2 Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain, Buchloh, Benjamin H.D., ritstjórar, Art since 1900: modernism,
antimodernism, postmodernism,Thames and Hudson Ltd., London, 2004, bls. 481.
3 Gunnar Kristjánsson, ,,Joseph Beuys”, sótt 28/10 2014, gunnarkristjansson.f iles.wordpress.com/.../beuys-erindi-c3adnov-03.doc.
4 Jón B.K. Ransu, ,,Meistari Beuys”, mbl.is, uppfært 30/8 2003 sótt 30/10 2014,
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/749314/.
5 Gunnar Kristjánsson, ,,Joseph Beuys”, sótt 28/10 2014, gunnarkristjansson.f iles.wordpress.com/.../beuys-erindi-c3adnov-03.doc.

7
líkar við Ameríku og Ameríku líkar við mig", frá árinu 1974 (fylgiskjal i)). Beuys hafði oft verið
boðið að sýna í Bandaríkunum á tímum Víetnamstríðsins en hafnað því þar sem hann var yfirlýstur
friðarsinni. Gjörningurinn hófst þegar Beuys lenti á Kennedy-flugvelli og var hann þaðan fluttur með
sjúkrabíl að René Block galleríinu í New York. Íklæddur filtefni frá hvirfli til ilja lét hann loka sig
inni í galleríinu ásamt villtum sléttuúlfi (Coyote). Úlfurinn hóf undir eins að tæta filtteppið utan af
Beuys. Hann sýndi dýrinu ýmsa hluti og útskýrði þá meðan úlfurinn reif þá og tætti. Beuys hafði
einnig með sér hirðingjastaf, hanska, og vasaljós. Hvern dag barst þeim félögum í galleríinu fjöldi
eintaka af fjármálablaðinu Wall Street Journal og úlfurinn gerði þarfir sínar ofan á blaðið. Gestir sem
komu og fóru, hafa lýst sérstökum tengslum úlfsins og Beuys, þar sem þeir tóku ekki augun hvor af
öðrum í klukkutíma eða jafnvel lengur. Úlfurinn var yfirleitt á varðbergi og horfði tortygginn á
sýningargesti, þar sem hann stóð við hlið Beuys eins og vinur hans. Svo kúrðu þeir sáttir hlið við
hlið.6
Verkið hefur verið túlkað á marga vegu en í grunninn lýsir það sýn listamannsins á sambandi
Bandaríkjanna við aðrar þjóðir og var þá úlfurinn táknmynd fyrir Bandaríkin. 7 Einnig hefur Coyote
verið talinn deila á aðgreiningu indjána (frumbyggjanna) og hvíta mannsins (landnemanna) í NorðurAmeríku. Úlfhundurinn var þá nokkurs konar táknmynd um hve ósamrýmanlegir þessi hópar voru
en hann var heilagt dýr í augum indjánanna en ofsóttur vegna skinnsins af hvíta manninum. 8
Filtefnið sem táknmynd átti sér uppruna í öðru verki, Lebenslauf/ Werklauf, frá 1964, þar sem
hann fjallar einnig um ólíka menningarheima og ég velti því fyrir mér hvort filtefnið, sem er mjög
einangrandi, sé mögulega tákn fyrir sambandsleysi og skilningsleysi milli manna.

Stríð
Ein neikvæðasta og hörmulegasta afleiðing þeirra hluta sem viðgangast í samfélögum, sem
áðurnefndur Beuys hafði andstyggð á, þ.e. fordómar, græðgi og foréttindahyggja, er stríð. Stríð hafa
fylgt samfélögum manna alla tíð. Stríð eru ein birtingarmynd þess hvernig valdi er beitt á
gerræðislegan hátt. Hvað er gert í skjóli þess og hver áhrif þess eru á gerendur, þolendur og
samfélag? Stríð eru oft ákvörðuð og stjórnað af nokkrum valdamiklum karlmönnum. Í stríði er stefnt
að því að ná ákveðnu markmiði og er öllum ráðum til þess beitt. Valdbeitingu í stríði fylgir ofbeldi,
sem er brot á mannréttindum. Fólk er pyntað og drepið. Þetta er alltaf að gerast.
Í viðtali um bók sína Gíneurnar þrjár sem kom út árið 1938 og fjallar um upptök styrjalda,
segir enski rithöfundurinn Virginia Wolf (fædd 1882):
6 Tisdall, Caroline,We Go This Way, Violette Editions, London, 1998, bls.168-169.
7 Jón B.K. Ransu. ,,Meistari Beuys”, mbl.is, uppfært 30/8 2003, sótt,30/10 2014,
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/749314/.
8 Taylor, Brandon, Art Today, Laurence King Publishing Ltd, London, 2003, bls.42.
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Karlar fara í stríð. Körlum (flestum körlum) líkar stríð, það eð í
hugum þeirra er ,,einhver dýrð, einhver nauðsyn, einhver
fullnægja í stríðsátökum” sem konur (flestar konur) hvorki skynja
eða hafa ánægju af. Hvað veit menntuð kona – les: vel stæð
forréttindakona – eins og hún um stríð? Mun hana hrylla við
töfrum þess á sama hátt og hann?9
i) Fréttir af stríði og hörmungum
Þegar ég var um 10 ára tjáði systir mín, 4 árum eldri, mér það að miklar líkur væru á að heiminum
yrði eytt með kjarnorkusprengju fljótlega. Fyrir þetta leið ég sálarkvalir í annars hamingjuríkri
æsku. Að öðru leyti hef ég aðeins kynnst stríði í gegnum bækur og fjölmiðla. Fréttir af stríði
einhvers staðar í heiminum eru nánast daglegur viðburður.
Af vefsíðunni visir.is 17/7 2014:
Þrjú börn fórust eftir vopnahléð
Fljótt eftir að fimm klukkustunda vopnahlé Hamas og Ísraelshers
var aflétt í dag hófust árásir á ný og 3 börn biðu bana í Gaza borg.
Um 227 hafa fallið á Gaza í loftárásum Ísraels, samkvæmt
palestínskum yfirvöldum á síðustu tíu dögum.
Almenningur sótti nauðþurftir
Árásarhlé stóð frá 10 til 15 í dag, eða frá 7 í morgun til hádegis að
íslenskum tíma. Með því var íbúum Gaza gert kleift að verða sér úti
um nauðsynjar. Vopnahléið hélst að frá töldum þremur eldflaugum
sem var varpað frá Gaza að Ísrael en hvorki Hamas né Ísraelsher
brugðust við því. Í morgun, áður en vopnhléið hófst, dóu þrír á
Gaza og fjórir særðust þegar ísraelskir hermenn skutu á hús í
íbúðarhverfi. Þá var sprengju varpað á hóp herskárra palestínskra
manna sem teknir voru í undirgöngum við landamærin við Ísrael
eldsnemma í morgun, svo einn fórst.10
Vefsíðan mbl.is 7/10 2014:
Íslamistar við það að ná völdum
Bandaríkjamenn hafa í dag gert frekari loftárásir á bæinn Kobane í
Sýrlandi við landamærin að Tyrklandi. Íslamistar eru við það að ná
völdum í bænum. Nái þeir yfiráðum þar eru þeir búnir að ná
völdum í röð bæja og borga við landamærin. Vígamenn Ríkis
íslams hafa gert ítrekaðar árásir á svæðinu undanfarnar vikur. Mörg
hundruð manns hafa fallið, aðallega menn úr röðum íslamistanna.
Íbúar Kobane eru flestir Kúrdar. Að minnsta kosti 412 manns hafa
fallið í nágrenni Kobane frá því um miðjan september. Forseti
Tyrklands sagði í dag að bærinn væri „í þann mund að falla í
hendur“ íslamistanna. Kallaði hann eftir hernaðaraðgerðum á landi
9 Sonntag, Susan, Um sársauka annarra, Uggi Jónsson þýddi, Lærdómsrit bókmenntafélagsins, Hið íslenska
bókmenntafélag, Reykjavík, 2006, bls. 23.
10 ,,Þrjú börn fórust eftir vopnahléð”,visir.is, uppfærð 5/11 2014, sótt 9/11 2014, http://www.visir.is/thrju-born-forusteftir-vopnahled/article/2014140719127
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til að stöðva uppgang þeirra. „Ég segi við Vesturlönd, að varpa
sprengjum úr lofti er ekki lausnin.11
Vefsíðan ruv. is 5/11 2014:
,,Ellefu börn felld í skotárás í Sýrlandi.”
Ellefu börn létu lífið í dag í skothríð á landsvæði norðaustan við
Damaskus, höfuðborg Sýrlands, sem er á valdi
uppreisnarmanna.”12
Ég ætla ekki að greina upptök, ástæður eða frekara ástand
dæmanna hér að ofan sem ég birti úr fjölmiðlum en ég vil
fullyrða að það er aldrei rétt að leysa mál með þessum hætti.
Ofbeldið bitnar alltaf á saklausu fólki og hefur eyðileggjandi
áhrif í langan tíma.
Bandaríski heimspekingurinn og bókmenntafræðingurinn Susan Sonntag (1933-2004) mælti svo um
strið og upplifun nútímamannsins á því:. 13
,,Að vera áhorfandi að hörmungum sem eiga sér stað í öðru landi
er dæmigerð nútímareynsla., í hálfa aðra öld hafa þeir sérhæfðu
atvinnutúristar, sem eru þekktir undir nafninu fréttamenn, fært
okkur þessa sífellt yfirgripsmeiri fórnargjöf. Nú eru stríð bæði
heyranleg og sjáanleg inni í stofu. Upplýsingar um það sem er að
gerast annars staðar, svokallaðar ,,fréttir”, sýna átök og ofbeldi Ef það sést blóð, þá er fréttin góð, er hið háæruverðuga stef gulu
pressunnar og uppsláttarfréttaþátta sem er sjónvarpað allan
sólarhringinn – og viðbrögðin eru ýmist samúð, réttlát reiði,
ánægjuhrollur, eða velþóknun, meðan hverja hörmungina af
annarri ber fyrir augu.”14

Sú hugmynd að nútímalíf samanstandi af daglegri mötun af hryllingi, sem spillir okkur og deyfir
okkur gagnvart atburðunum úti í heimi, er ekki ný og má finna í skrifum enska ljóðskáldins
Wordsworths, frá árinu 1800.15 En þolmörk okkar virðast aukast gagnvart viðbjóði og hryllingi með
breyttri afþreyingamenningu, aukinni tækni og sífelldri framreiðslu þessháttar efnis. Um það segir
Sonntag:
,,Fólk kann að verða áhugalaust, en ekki eingöngu af því að
11,,Íslamistar við það að ná völdum”, Mbl.is, uppfærð 7/10 2014, sótt 9/11 2014,
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2014/10/07/islamistar_vid_thad_ad_na_voldum_2/
12 ,Ellefu börn felld í skotárás í Sýrlandi”, ruv.is, uppfærð 9/11 2014, sótt 5/11 2014, http://www.ruv.is/frett/ellefu-bornfelld-i-skotaras-i-syrlandi
13 Sama rit, bls.12-15.
14 Sonntag, Susan, Um sársauka annarra, Uggi Jónsson þýddi, Lærdómsrit bókmenntafélagsins, Hið íslenska
bókmenntafélag, Reykjavík, 2006, bls. 39.
15 Sama rit, bls. 133.
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sífelldur flaumur mynda af ofbeldi getur gert það skeytingarlaust
heldur vegna þess að það er óttaslegið. Eins og allir hafa veitt
eftirtekt, vex í sífellu það ofbeldi og sá kvalarlosti sem telst
viðunandi í afþreyingu fjöldans: í kvikmyndum, sjónvarpi,
teiknimyndasögum og tölvuleikjum. Sjónarspil sem fyrir 40 árum
hefði leitt til þess að fólk hefði hrokkið undan fullt viðbjóðs og
skelfingar er nú sjálfsagt áhorfsefni allra vel tengdra unglinga, án
þess að þeir svo mikið sem depli auga. Raunar eru stórfelldar
líkamsmeiðingar afþreyingarefni fjölda fólks í nútímalegum
menningarheimum, fremur en að þær orki sláandi á það.” 16
Auðvitað erum við óttaslegin og við forðumst það sem við óttumst og lokum augunum gagnvart því.
Þetta eru raunverulegir atburðir sem henda raunverulegt fólk eins og okkur sjálf. Við forðumst að lifa
okkur inn í þjáningar þeirra vegna þess að því fylgja of mikil innri átök. Viðhorf Josephs Beuys
gagnvart mikilvægi þjáningarinnar endurspeglast í mörgum verka hans. Hann taldi að þjáningin væri
leið til mannúðar, maðurinn kæmist ekki undan henni, hvorki sinni þjáningu né annarra, hann verður
að taka hana á sig en um leið finnur hann að hún er leið til mannúðar í mannlegu samfélagi. 17
ii) Tveir menn í hringiðu stríðsátaka
Verk írska listamannsins Richard Mosse (fæddur 1980) The Enclave ( þýð. innilokun (það að vera
umluktur)) sem hann sýndi á Feneyjatvíæringnum 2013, fer mjög áhugaverða og áhrifaríka leið sem
tekur á þessu málefni (fylgiskjal ii). Verkið er kvikmyndainnsetning á sex skjáum. Ben Frost samdi
tónlist við verkið. Moss dvalist ásamt aðstoðarmönnum sínum nokkur skipti á tveggja ára tímabili í
Austur-Kongó þar sem myndin var tekin. Þeir komu fram undir fölsku flaggi og kynntu sig sem
blaðamenn.18 Borgarastyrjöld og vopnuð átök hafa geisað í landinu frá árinu 1998. Erjurnar í AusturKongó hafa verið kölluð bæði fyrsta heimsstyrjöld Afríku og gleymda stríðið. Átökin hafa fengið
takmarkaða fjölmiðlaathygli þrátt fyrir þátttöku margra afrískra landa í þeim. 19
Kvikmyndin er tekin á infrarauða filmu, Kodak Aerocrome, en slík filma hefur meðal annars
verið notuð í hernaði sem nætursjón, til að rekja slóð og við ýmis konar eftirlit. Ljósfilterinn nemur
ósýnilegt litróf infrarauðs og breytti grænum hæðum Kongó í bleika, rauða, vínrauða og fjólubláa liti
infrarauða litrófsins. Það var í raun infrarauða filman og eðli hennar að sýna það sem mannsauganu
er hulið sem varð til þess að Mosse ákvað að fara til Kongó. Hann setur eiginleika filmunnar upp
sem hliðstæðu þess að átökin í Kongó eru ,,hulin” eða látin afskiptalaus af hinum vestræna heimi,
16 Sonntag, Susan, Um sársauka annarra, Uggi Jónsson þýddi, Lærdómsrit bókmenntafélagsins, Hið íslenska
bókmenntafélag, Reykjavík, 2006, bls. 128.
17 Gunnar Kristjánsson, ,,Joseph Beuys”, sótt 5/12 2014, gunnarkristjansson.f iles.wordpress.com/.../beuys-erindi-c3adnov-03.doc
18 ,,Richard Mosse - The Enclave”, irelandvenice.ie, sótt 1/12 2014,
http://www.irelandvenice.ie/archive/exhibition/richard-mosse
19 ,,Austur-Kongó”, Globalis,.is, uppfært 6/10 2014, sótt 1/12 2014, http://www.globalis.is/Atoek/Afrika/Austur-Kongo
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jafnvel þótt þau hafi kostað um 5,4 milljónir manna lífið frá árinu1998.

20

Mosse og félagar mynduðu

líf uppreisnarmanna á svæði þar sem launsátur, fjöldamorð og kerfisbundið kynferðislegt ofbeldi
hefur viðgengist í áraraðir.21 Nokkurrar tortryggni gætti í garð hinna vestrænu manna og veru þeirra
á átakasvæðinu en þeir voru þó látnir að mestu afskiptalausir. Mosse kaus að kynna sig sem
blaðamann væri hann spurður, því hann taldi hugmyndina um listamann gæti verið mistúlkuð og
valdið meiri tortryggni. Heimildamyndin er hrá og tilviljanakennd enda unnin við afar sérstæðar,
óútreiknanlegar og óreiðukenndar aðstæður þar sem erfitt var að stýra eða skipuleggja vinnuna.
Öfgafyllstu atburðina upplifði hópurinn þegar hann lenti í miðjum átökum í borginni Goma þar sem
hann upplifði aftöku sex manna, þar á meðal barna. 22
Með sérstæðri notkun á infrarauða litrófinu veitir verkið The Enclave nýja sýn á
hörmungarástandið í Austur-Kongó. Það að Mosse hafi gert sér far um að fara á staðinn og dveljast
þar tel ég að gefi vinnu hans mikið. Að setja sjálfan sig í ókunnar og framandi aðstæður er eitt og
mín reynsla er sú að þá eru skilningarvitin virk, rannsakandi og móttækinleg. Ofan á það, að dveljast
við svo óútreikanlegar og hættulegar aðstæður, sem þó fjöldi fólks þarf að búa við, hlýtur að gefa
allri hugsun og skynjun eitthvað mjög sérstakt sem skilar sér svo í verkinu. Mosse hefur að mínu viti
tekist að miðla þessu hörmungarástandi á listrænan og áhrifaríkan hátt. Það er eins og maður þurfi
einhvern nýjan vinkil, annan filter sem veitir þetta sérstæða sjónarhorn til að ranka við sér og staldra
við. Ólíkt Mosse er ég í mínu verki fjarri þeim atburðum sem ég fjalla um. Þótt atburðirnir séu að
mínu mati óásættanlegir gefur fjarlægðin mér ákveðna yfirsýn og hlutleysi til að mynda rökrétt mat.
Í fréttaþættinum Speglinum sem sendur er út á Ríkisútvarpinu var rætt um og útvarpað viðtali, frá
sænska útvarpinu, við Rafael, ungan sænskan mann af kúrdískum uppruna. Rafael er fæddur og
uppalinn í Svíþjóð og því aðlagaður sænsku samfélagi. Kvöld eitt sá hann myndband á netinu sem
sýndi hermenn Íslamska ríkisins sem tekið höfðu börn til fanga og tóku þau svo af lífi. Rafael rann
blóðið til skyldunnar, tók sig upp og fór til Sýrlands til að berjast með Kúrdum til að verja bæinn
Kobane gegn hersveitum Íslamska ríkisins. Íbúar Kobane og nágrannaþorpa voru nær einvörðungu
Kúrdar. Umsátur Íslamska ríkisins um bæinn hófst í september síðastliðinn (2014). Flestir íbúarnir
eru nú flúnir, aðeins um 3000 manns af áður 100.000 íbúum eru þar enn. Samtals hafa hermennirnir
hrakið um 350.000 manns á flótta frá Kobane og nágrannabæjum. Lík liggja innan um grjóthrúgur
20,,Interview: Richard Mosse on his Moving Images of Congolese Rebels”, artsy.net, uppfært 2013, sótt 5/12 2015,
https://www.artsy.net/post/editorial-interview-richard-mosse-on-his-moving-images
21,,Richard Mosse - The Enclave”, irelandvenice.ie, sótt 1/12 2014,
http://www.irelandvenice.ie/archive/exhibition/richard-mosse
22,,Interview: Richard Mosse on his Moving Images of Congolese Rebels”, artsy.net, uppfært 2013, sótt 5/12 2015,
https://www.artsy.net/post/editorial-interview-richard-mosse-on-his-moving-images
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sem áður voru byggingar. Bensín- og olíufnykur blandast lykt af rotnandi holdi. Þegar Rafael er
spurður að því hvort hann hafi drepið einhvern svarar hann því játandi. Þá er hann spurður hvað hafi
gerst innra með honum: ,,Fyrir mér var ég ekki að drepa manneskju. Ég upplifði það ekki þannig í
hjartanu.” Hann lýsir því hvernig hann og félagar hans vakna upp um miðja nótt og aka nær
víglínunni, vopnaðir byssum og sjónaukum með hitamælum sem skynja hreyfingu. ,,Ég skýt og
hreyfingin hættir. Þá veit ég að ég hef hitt einhvern og drepið hann.” Fyrir Rafael var það að fara
þessa ferð ekki val, rökræður eða samræður séu til einskis, það verði einhver að verjast
ofbeldismönnunum.23
Þótt ég telji það að beita ofbeldi gegn veittu ofbeldi hvorki kærleiksríka né rétta leið get ég
mjög vel skilið afstöðu og gjörðir Rafaels. Í rauninni höfða aðgerðir sem slíkar til mín, þ.e. að gera
eitthvað áþreifanlegt í þeim málum sem eru í röngum farvegi eða storka réttlætinu. Að láta til sín
taka þannig að það hafi áhrif til betri vegar, í átt að betri heimi. Aðgerðir krefjast hugrekkis og
fórnfýsi, þetta eru eiginleikar sem mér finnast eftirsóknarverðir en að sjálfsögðu hlýtur réttmæting
aðgerðanna að miðast við aðstæður.
Ég sagði áður að ég hefði áhuga á manneskjum og samskiptum þeirra í samfélögum. Stríð sýna
dekkstu hliðar mannlegs eðlis og samfélaga. Að þessu sinni vil ég skoða þá hlið í ljósi þess hver ég er
og hverju ég get mögulega miðlað. Ég, vel sett kona á eyju norður í Atlantshafi, er vitni að
hörmungaratburðum annarra jarðarbúa í gegnum fjölmiðla, net, sjónvarp og dagblöð. Ég finn til
vanmáttar gagnvart þessum atburðum vegna fjarlægðar þeirra og smæðar minnar. Ég get samt ekki
látið sem mér komi þetta ekki við.

Konur
i) Sögur af konum úti í heimi
Konur eru um helmingur mannkyns og þótt við séum sundurleitur hópur finn ég til samkenndar með
öllum konum. Mér finnst áhugavert að skoða stöðu kvenna í mismunandi þjóðfélögum og eins
hvernig hún hefur þróast í tímans rás. Ég ætla ekki að ímynda mér að ég geti sett mig í spor konu
sem býr við stríðsátök eða kúgun í landi sínu eða er jafnvel seld mansali. Ég verð samt að láta mig
það varða.
Ég las nýverið bók, Þúsund bjartar sólir, sem fjallar um tvær konur í Afganistan, Lailu og
Mariam, á tímum mikilla stríðsátaka, fyrst við innrás Sovétmanna 1979 og síðar við valdatöku
talibana 1996. Gríðarlegar sviptingar í þjóðfélaginu áttu sér stað í kjölfar þessarra atburða. Undir
ógnarstjórn talibana var snúið til strangtrúarstefnu sem boðaði ýmis frelsishöft, sérstaklega kvenna.
Höfundur bókarinnar Khaled Hosseini er karlmaður og þykir mér hann gefa einstaka innsýn í heim
23 Pálmi Jónasson, pistill fluttur í þættinum ,,Spegillinn”, Rás 2, 28/11 2014.
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kvennanna. Í eftirfarandi texta úr bókinni er því lýst þegar Mariam, ung stúlka utan af landi, sem
gegn vilja sínum var gift sér mikið eldri kaupmanni úr höfuðborginni Kabúl, er fengin búrka til að
klæðast.24
Mariam hafði aldrei áður klæðst búrku. Rasheed varð að hjálpa
henni að fara í hana. Henni fannst þykkt höfuðstykkið of þröngt og
hvíla þungt á höfði sér og það var skrítið að sjá heiminn gegnum net.
Hún æfði sig í að ganga í henni í herberginu sínu en var alltaf að
stíga í faldinn og hrasa. Henni fannst óþægilegt að sjá ekki til
hliðanna og henni fannst kæfandi hvernig fellt klæðið lagðist að
munninum.25
Nokkru síðar lýsir Miriam því hvernig búrkan reynist henni í bæjarferð þeirra hjóna. Hún reynir að
líta á björtu hliðarnar og vegna innrættrar sektarkenndar (af samfélaginu og karlmönnum) sættir hún
sig við stöðu sína.26
Sér til undrunar var henni líka huggun í búrkunni. Hún var eins og
gluggi sem aðeins sást út um. Fyrir innan fylgdist hún með, í skjóli
fyrir rannsakandi augnarráði ókunnugra. Hún hafði ekki lengur
áhyggjur af því að fólk vissi með einu augntilliti öll smánarlegu
leyndarmálin í fortíð hennar. 27
Kúgun kvenna á sér stað víðar en í Austurlöndum nær. Mansal austur-evrópskra kvenna í þeim
tilgangi að stunda vændi hefur verið umtalsvert á síðustu áratugum. Kvikmynd sænska leikstjórans
Lucas Moodyson, Lilya 4-ever, frá árinu 2002 segir sögu rússneskrar stúlku Lilyu. Lilya er 16 ára
unglingsstúlka sem býr ásamt móður sinni rússneskri borg. Hana dreymir um um að yfirgefa
heimaslóðirnar og flytjast annað í von um betra líf. Draumurinn virðist ætla að rætast þegar hún
fréttir að móðir hennar ætlar flytja til Ameríku. Sú von breytist hins vegar í örvæntingu þegar í ljós
kemur að móðirin ætlar að fara ein með nýja kærastanum og skilja Lilyu eftir. Hún þarf nú að sjá um
sig sjálf og þar að auki besta vin sinn Volyoda, sem á ofbeldisfullan föður. Hún grípur því til þess
ráðs að selja sig á skemmtistöðum borgarinnar. Á einum slíkum stað kynnist hún, að því er virðist,
ungum vingjarnlegum manni, Andrei, sem lofar henni að þau flytjist saman til Svíþjóðar. Alsæl og
ástfangin fylgir hún Andrei á vit drauma sinna. En ekki er allt sem sýnist því í Svíþjóð bíður hennar
ekkert nema þrældómur af allra verstu gerð, kynlífsþrælkun. 28
24 Hosseini, Khaled, Þúsund bjartar sólir, Anna María Hilmarsdóttir þýddi, JPV Útgáfa, Reykjavík, 2008.
25 Hosseini, Khaled, Þúsund bjartar sólir, Anna María Hilmarsdóttir þýddi, JPV Útgáfa, Reykjavík, 2008, bls. 61.

26 Sama heimild, bls. 62
27 Sama heimild, bls. 62
28 Moodyson, Lucas, Lilya 4-ever, kvikmynd, framl. Lars Jönson, Svíþjóð, 2002.

14
Þótt sögur þessarra kvenna, Lailu og Miriam í Afganistan og hinnar rússnesku Lilyu eru
skáldaðar eru þær áþekkar sögu margra kvenna.
ii) Aðeins um kyn/ kyngervi, femínisma og feðraveldi
Mín ásköpuðu örlög eru þau að ég er kona og eins og áður sagði vinn ég með þessa þætti; aðstæður
sem mér eru áskapaðar og þær sem ég vel mér sjálf. Aðstæður mínar marka ákveðnar forsendur og
ramma, en eru jafnframt útgangspunktur til að vinna út frá og nokkurs konar akkeri þegar ég upplifi
og kanna það sem mætir mér í lífinu. Mín staðsetning og vera er alltaf hlutlæg í þessu samspili.
Ennfremur hefur samfélagið skapað mér ákveðinn ramma og býr til skilgreiningar um hver maður er
og hvers er vænst af manni. Utanaðkomandi væntingar og skyldur vekja upp hjá mér mótþróa og
löngun til að storka viðteknum gildum. Þessi rammi getur m.a. átt rætur í uppruna fólks og kyni.
Þetta eru þættir sem fólki eru áskapaðir en hefur ekki valið sér. Þau tækifæri sem manni bjóðast í
lífinu og einnig sú leið sem við veljum okkur markast oft af fyrrnefndum þáttum sem við í raun
höfum ekki færi á að velja okkur.
Fræg ummæli Simone De Beauvoir (1908-1986) að ,,maður fæðist ekki kona heldur verði
kona” urðu til þess að gerður var greinarmunur á kyni og kyngervi. Grafið var undan eðlishyggju, en
hún byggir einmitt á þeirri hugsun að eðli kvenna og karla í þessu tilfelli sé ólíkt og andstætt.
Upptökin má rekja allt aftur til forngrísku heimspekinganna Platóns og Aristótelesar þar sem sá
síðarnefndi fjallaði ítarlega um karl- og kveneðli. Eðlishyggja er ávallt í tengslum við tvíhyggju
kynjanna þar sem hvort kyn er fulltrúi ákveðinna eiginleika og hefur ákveðnum hlutverkum að gegna
í samræmi við kyn sitt.29 Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler (fædd 1956) heldur því fram í
umtöluðu riti sínu Gender trouble að kyngervi vísi til félagslegra væntinga um einstaklinginn; hvers
beri að vænta frá honum með tilliti til þess hlutverks sem hann leiki. Samfélagið skipti þessum
hlutverkum í tvo fast mótaða flokka: karl og konu. Þessi stranga félagslega skipting er venjulega
byggð á staðreyndum um að kvenmenn séu líffærafræðilega konur og karlmenn séu líffærafræðilega
karlar. Út frá þessu telur Judith Butler að kyngervi sé aðeins val eða eins og hlutverk í leikriti og
hugtökin karl og kona séu ekkert annað en hugtakatilbúningur. Það rökstyður hún með skírskotun til
kyn- og klæðskiptinga sem varpa ljósi á hvernig fólk getur samsamað sig öðru en líffræðilegu kyni
sínu og þannig tileinkað sér sögu- og menningarlega skilyrta kynferðissamsemd . 30
Femínismi felur í sér margar kenningar og stefnur sem eru allar gildar þó engin þeirra sé
endanleg því hugmyndafræðin er lifandi afl í stöðugri þróun. Þó má segja að algild sé sú hugmynd að
29 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Heimspekingar um eðli kvenna”, Kvennamegin, Íslensk heimspeki, Hið íslenska
bókmenntafélag, Reykjavík 2001, bls. 19-34.
30 Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Jafnrétti, mismunur og fjölskyldan”, Kvennamegin, Íslensk heimspeki, Hið íslenska
bókmenntafélag, Reykjavík 2001, bls. 77-94.
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málstaður femínismans sé að breyta menningu og samfélagi í átt til jafnréttis. 31 Meðal algengra
baráttumála femínista eru barátta fyrir jöfnum launum kynjanna, barátta gegn mansali, vændi,
útlitsdýrkun, svonefndri klámvæðingu samfélagsins, barátta fyrir rétti til fóstureyðinga og rétti
kvenna til menntunar, atvinnu og annarra tækifæra til jafns við karla og barátta fyrir jöfnum áhrifum
kynjanna í stjórnmálum og viðskiptum. 32
Feðraveldið er samkvæmt félagsfræðingnum Sylviu Walby félagslegt yfirráðakerfi þar sem
konur eru kerfisbundið undirskipaðar, karlmönnum í hag. Feðraveldið segir hún borið uppi af
félagslegum athöfnum og samskiptamynstri sem hvílir djúpt í hinum félagslegu grunngerðum. Þessi
tengsl og athafnir geta verið misjafnlega rótgróin í samfélaginu, þau geta verið lögbundin og formfest
eða ósýnileg og óáþreifanleg.33 Margir femínistar rekja vanda mismununar í samfélögum til
hins rótgróna feðraveldis. Þetta birtist á margan máta, til dæmis í launamismuni kynjanna, ofbeldi
gegn konum, lágu hlutfalli kvenna í valdastöðum og takmörkuðum tækifærum kvenna til
atvinnutækifæra eða áhugamála á sviðum sem eru talin karlasvið. Litið er á hlutgervingu kvenna sem
þátt í valdbeitingu feðraveldisins, ásamt staðalmyndum sem fela í sér hömlur á útlit, klæðaburð,
líkamsbeitingu, tjáningu og kynlíf kvenna. 34
iii) Listakonur og femínísk verk
Verkin mín hafa femínískar tilvísanir, sem birtast í efnisnotkun og texta. Í því samhengi hef ég t.d.
skoðað listamennina Söruh Lucas, Silvie Fleury og Tracey Emin. Allar fjalla þær um samskipti
kynjanna, gagnrýna feðraveldið og viðteknar hugmyndir um steriotýpur. Í nýlegum verkum mínum
fjalla ég m.a. um þessa þætti. Ég vel tákn eða hluti sem mér finnast kvenlæg og karllæg, vel liti og
nota stundum texta til að skerpa á þessum samskiptum og samfélagslegum fyrirbærum.
Verk hinnar bresku Söruh Lucas (fædd 1962) (fylgiskjal iii) eru glettin og ögrandi með
kynferðislegum undirtón. Þau fjalla um líkama, kynferði, kyngervi og kynhneigð, staðalímyndir
kynjanna og viðhorf gagnvart þessum hugtökum. Í innsetningum sínum stillir hún gjarna upp hráum
byggingarefnum eins og steypu, járni og klesstum bílum á móti fínlegri efnum og hlutum eins og
nærfötum, fylltum nælonsokkabuxum og aflóga dýnum. Oft gefur framsetning hlutanna sterklega til
kynna kynfæri og aðra líkamshluta kynjanna. 35 Sjálf birtist Lucas gjarna með ýmsu móti í verkum
sínum þar sem hún kastar fyrir róða viðteknum hugmyndum um kvenleika. Hún kemst að þeirri
31 Þorgerður Einarsdóttir, ,, Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða: Um þáttaskil í íslenskri jafnréttisumræðu”,
Ritið:2/2002: Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands”, Guðni Elísson og Jón Ólafsson ritstýrðu,
Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2002, bls. 9-36.
32 ,,Femínismi”, wikipedia.org, uppfærð 27/9 2014, sótt 2/12 2014, http://is.wikipedia.org/wiki/Fem%C3%ADnismi
33 Þorgerður Einarsdóttir, ,,Kynjakerfið: úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?”, Rannsóknir í félagsvísindum
VII, Félagsvísindastofnun Íslands, Reykjavík, 2006, bls 445-456.
34 ,,Feðraveldi”, wikipedia.org, uppfærð 22/1 2014, sótt 3/12 2014, http://is.wikipedia.org/wiki/Feðraveldi
35 ,,Sarah Lucas”, Tramway.org, sótt 1/12 2014, http://www.tramway.org/events/Pages/Sarah-Lucas.aspx
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niðurstöðu í viðtali við Beatrix Ruf, sem gefið var út í viðtalsbók hennar við Söruh, að sjálfsmynd
listamannsins sé mikilvægur þáttur í listsköpuninni. Ennfremur segir hún verk sín standa fyrir og lýsa
henni sjálfri og stöðu hennar í samfélaginu og heiminum. ,,Do I feel ok looking like that?” Heldur
hún áfram og: ,,Would I say
something like that in a crowded bus?” 36
Svissneska listakonan Silvie Fleury notar kven-og karllæga táknræna hluti; bíla, eldflaugar,
hælaskó, alls kyns kvenlega hátískuvöru. Hún fjallar um neyslusamfélagið og stöðu kynjanna innan
þess.37 Mér fannst áhugavert að uppgötva sameiginlegan áhuga okkar á kraftmiklum farartækjum,
(fylgiskjal iv)) og vísa ég þar í verk mín eins og Rauð uppblásin Stjarna (fylgiskjal vi)) þar sem
gúmmíbátar eru í aðalhlutverki, Boeing 747-400-ljóð þar sem ég varpa stórri mynd af boeing-þotu á
vegg og svo hugmyndir mínar um táknræna notkun sprengna í fyrirhuguðu meistaraverki.
Tracey Emin notar mikið texta í sínum verkum. Í textaboðum sínum eru hún oftar en ekki að
ávarpa feðraveldið. Gjarna eru þetta dramatískar yfirlýsingar um líðan gagnvart manneskju/
manneskjum sem hún er í (ástar)sambandi við. Hún velur stundum að setja textann fram að hætti
auglýsinga sem neon-auglýsingaskilti. 38 Því sem maður kýs að varpa fram með þessum hætti er
auðsjáanlega ætlað að berast sem víðast (eins og auglýsingar eiga að gera), það er verið að ávarpa
allan heiminn! Ég skynja mikinn mótþróa og kaldhæðni í textanum og framsetningu, (fylgiskjal iv)).
Sjálf hef ég notað texta í mínum verkum og er hann oftast hluti af verki. Mér hugnast sú
framsetning að mynd/ hlutur og texti skoðist/ lesist saman. Texti og mynd eru hliðstæður en einnig
andstæður, þ.e.a.s hliðstæður á þann hátt að þessum fyrirbærum er gjarna stillt upp saman, í blöðum,
bókum o.sv. frv. Í eðli sínu eru samt texti og mynd andstæður, hið orðaða og myndlýsing. Í mínum
verkum vel ég textanum efni sem hann er mótaður úr og hefur krítíska þýðingu (tyggjó, neonljós,
sykurpúðar). Ennfremur vil ég að textinn gefi nýjan vinkil á hið sjónræna en sé ekki nýttur sem
útskýring eða frásögn á myndræna þættinum. Í verkunum Open frá 2012 og Blonde candy frá 2013
nota ég orð og sem ég móta úr neonljósi og tyggjókúlum. Notkun textans er ólík í þessum tveimur
verkum. Ljósaskiltið Open er hrá teiking, letrið frábrugðið stöðluðu letri auglýsingaljósaskilta.
Hérna mynda letur og mynd eina lífræna heild, en letrið ýtir undir áhrif teikningarinnar og gefur
sterklega til kynna hvað er í boði. Í Blonde candy er kynferðislegur undirtónn einnig til staðar, orðin
sjálf og bleiku tyggjókúlurnar sem þau eru mótuð úr skýra hann. Texti og mynd eru hinsvegar afar
ólík. Litlir varðeldar í undirgöngum hefðu allt aðra merkingu án tyggjókúluorðanna. (fylgiskjal v)).
Í þessu samhengi vildi ég ennfremur minnast á hina bandarísku myndlistakonuna Carolee
36 Ruf, Beatrix, ,,Conversation with Sarah Lucas”, Sarah Lucas: Exhibitons and Catalogue Raisonné 1989-2005,
Yilmaz Dziewior og Beatrix Ruf ritstýrðu, Hatje Cantz Verlag, Ostenfield-Ruit, 2006, bls. 29.
37 ,,Sylvie Fleury”, Renate Wiehager ritstýrði, Cantz Verlag, Ostenfield-Ruit, 1999.
38 ,,The art of Tracey Emin”, Mandy Merck og Chris Townsend ritstýrðu, Thames & Hudson, New York, 2002.
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Schneemann (fædd 1939). Carolee málaði, gerði gjörninga (einkum líkamsgjörninga), var
kvikmyndagerðakona og rithöfundur. Hún notaði nakinn líkama sinn til að kanna hugmyndir
samfélagsins um líkamann, kynferði og kyn. Í einu þekktasta verki hennar Meat Joy frá árinu 1964
fékk Schneemann átta manns, fjórar konur og fjóra karla, til að dansa og leika sér með hrátt kjöt og
fisk, málningu og plast á kynferðislega ögrandi hátt. Með dansinum leysast úr læðingi frumstæðar
hvatir. 39 Verkið er óður til kyn- og kvenfrelsis en einnig hefur það verið greint sem ögrun mót
karllægum listheimi og þá sérstaklega bent á hliðstæðu þess við hið þekkta verk Yves Klein
Andhropometries (1960). Þar notar kjólfataklæddur listamaðurinn Klein, kvenlíkama sem pensla til
að smyrja frægri Klein-blárri málningu sinni á pappír. 40
Þó verk Carolee Schneeman teljist feminísk þá snúast verk hennar fremur um úthverfa
tjáningu og frelsun kvenna fremur en þau vísi konuna sem fórnarlamb undirokunar. Í bók sinni
Cézanne, she was a great painter, segist hún hafa gefið líkama sinn öðrum konum í þeim skilningi að
með því færði hún konunum líkama sinn aftur. 41

Ástand, andstæður og tákn
Ég sé lokaverkið fyrir mér sem frásögn eða lýsingu á ástandi hlaðið táknum og andstæðum. Mörg
verka Beuys eru frásagnakennd. Hann býr til aðstæður, segir sögur og notar hluti aftur og aftur sem
hann tákngerir. Mörg táknin sem hann notar eru almenn, s.s. kross og héri, önnur mjög persónuleg og
sértæk, eins og t.d. filtefnið og fitan. 42
Ég nota hluti eða fyrirbæri, sem nokkurs konar tákn eða til að skýra frásögn verka minna eða
jafnvel koma með óvæntan vinkil. Sum tákn koma oft fyrir eins og t.d. sælgæti. Sjálfri þykir mér
sælgæti mjög gott, það er litríkt, sætt og heillandi og veitir manni andartaks sælu þegar þess er neytt.
Góðu áhrifin eru þó skammvinn og sykurneysla gerir manni ekki gott. En það er gaman að vera
sætur, þ.e. vel útlítandi og yndislegur og ýta markaðsöflin óspart undir þá kröfu að konur eigi að
beita öllum tiltækum ráðum til að líta vel út. Þessi sykur- og sælgætistákn tengi ég annars vegar við
græðgi og neysluhyggju nútímans og einkum á Vesturlöndum og uppskrúfaða ameríska
neyslumenningu sem vísa oft í sætar og kynþokkafullar stelpur. Ég sló inn, að gamni, í Googleleitarvél tölvunnar orðin ,,sugar candy sexy” saman. Myndirnar sem birtust á skjánum sýna ótvíræða
tengingu milli sykurs eða sælgætis og kynþokka kvenna og þá gjarna með bernskar tilvísanir.
39 Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain, Buchloh, Benjamin H.D. ritstýrðu, Art since 1900: modernism,
antimodernism, postmodernism,Thames and Hudson Ltd., London, 2004, bls. 566.
40 Dempsey, Amy, Styles, Schools and Movements,Thames and Hudson Ltd., London, 2002, bls. 244-245.
41,,Carolee Scneemann”, wikipedia.org, uppfært 10/1 2015, sótt 13/1 2015,
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolee_Schneemann
42 Gandy, Matthew, ,,Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph Beuys and Gerhard
Richter”,Annals of the Association of American Geographers, Taylor and Francis online., sótt 6/12 2013,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.00071 journalCode=raag20#
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Stúlkurnar eru í munúðarfullum og bjóðandi stellingum, með sykurgljáðar varir eða sjúgandi
sleikipinna, undirleitar en jafnframt ögrandi á svipinn. Á mörgum myndanna eru stúlkurnar
smástelpulegar í klæðnaði og fasi í litríkri sælgætisveröld. Svipaðar niðurstöður birtust einnig ef ég
sló inn ,,sugarbabe” og ,,candygirl”.
Ég hef einnig notað það sem mér finnst vera karlmannleg tákn, sem með lögun sinni, virkni og
krafti vísa sterklega til reðursins. Þar get ég til að mynda nefnt gúmmíbát í einu verki, flugvél í öðru
og mögulega notast ég við sprengjur í meistaraverkinu. Þessi öflugu tæki eru sönnun þess hvernig
maðurinn tekst á við náttúruna sem mér finnst vera eitt af undrum veraldar og einnig hvernig hann
getur beitt valdi sínu. Það heillar mig jafnframt sem mér finnst það ógnvekjandi. Reðurtákið er stolt,
sterkt og ósigrandi, ég tengi það við löngun til valda og yfirráða. Bæði þessi tákn sem um er rætt hér
að ofan koma fram í verki mínu Rauð uppblásin Stjarna frá 2014, (fylgiskjal vi)).
Beuys teflir einnig fram andstæðum í sínum verkum. Hann tákngerir efni til að magna upp
innbyggða spennu milli andstæðna, s.s. hita og kulda, fæðingu og dauða, lífræns og ólífræns efnis,
karlægni og kvenlægni.43 Í verkum mínum nota ég gjarna andstæður og tefli þeim saman í
hugmyndum, efnisnotkun, áferð, litum, s.s.lífrænt-ólífrænt, manngert-náttúrulegt, karllægt-kvenlægt .
Þetta geri ég til að magna upp spennu og draga sérkenni hvers þáttar skýrar fram.

Meistaraverkið
Ég get ekki talað um verk nema ég sjái það fyrir mér. Ég byggi upp innsetningu í huganum, ég hugsa
um tákn, ég skynja efni og ég reyni að búa til heildarmynd. Verkið mun skírskota til fyrri verka í
efnisnotkun, notkun tákna, nýtingu rýmis. Það verk sem er fyrirhugað sem MA lokaverkefni sé ég
fyrir mér sem innsetningu. Það felur í sér andstæður hugmynda og í efni; karllægt – kvenlægt, ást –
stríð, firring -nánd.
i) Tölvuleikir og sprengjur
Umgjörð verkins vísar til tölvuleikja. Í tölvuleik er iðulega stefnt að ákveðnu marki til að safna
stigum eða vinna leikinn. Í slíkum leikjum tekur keppnisskapið oft yfir og maður vílar ekki fyrir sér
að beita hvaða brögðum sem er til að ná settu marki. Maður skýtur, sprengir upp og drepur
andstæðinga sem eru manni hindrun með kappsfullum ofsa og gleði. Í tölvuleik er maður hetja, það
er góð tilfinning. Sjálf er ég kappsfull manneskja og finnst hugarástandið sem maður kemst í þegar
slíkir leikir eru spilaðir ekki ósvipað því og þegar maður hleypur upp fjall. Markmiðið er skýrt, að ná
toppnum. Þegar ég geng á fjöll verð ég tígrisdýr í hjartanu og mér líður eins og ég geti sigrað
43 Gandy, Matthew, ,,Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph Beuys and Gerhard
Richter”,Annals of the Association of American Geographers, Taylor and Francis online., sótt 6/12 2013,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.00071 journalCode=raag20#
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heiminn. Þegar hreyfing líkamans og einbeiting hugans sameinast í að ná stefndu marki líkist
manneskjan vél þar sem nokkurs konar sjálfvirkt ferli fer í gang og tekur hana yfir. Ég upplifi þetta
ástand þannig að maður er í sterku sambandi við frumstæða eðlishvöt sína.
Sprengjur eru notaðar til að má út og eyða. Sá sem varpar sprengju er að misnota vald sitt. Það
að varpa sprengju er hreint ofbeldi sem leyfir engar málamiðlanir, aðgerðin er algerlega afdráttarlaus.
Sprengjur eru áferðafallegar og hafa einnig kynferðislegar tilvísanir með lögun sinni, áferð og virkni.
Teppið er mjúkt og heimilislegt. Heimili eru staður öryggis, ástar, endurmats og endurhleðslu.
Stemning verksins skiptir mig miklu máli, ég vil að verkið hafi létt yfirbragð en þunga undiröldu. Ég
tel að það muni virka sjónrænt sterkt og grípandi þannig að fyrstu áhrif þess höfði til sjónrænnar
skynjunar og líkamlegrar skynjunar á rými. Þessvegna nota ég áberandi liti, skýr form og vinn út frá
gefnu rými. Með framsetningu á verkinu er ég sjálf að spyrja spurninga, kanna kunnar og ókunnugri
slóðir og velta upp möguleikum hvers vegna hlutirnir séu eins og þeir eru frekar en að innræta
ákveðnar skoðanir eða aðferðir með beinum áróðri.
Verkið er sjónarhorn vestrænnar manneskju, hvítrar konu í lítilli höfðuborg í landi þar sem ríkir
almenn velmegun. Stríðsátök og hörmungar í fjarlægum löndum sem við fréttum nánast daglega af
virðast okkur fjarlæg, snerta okkur ekki djúpt (hér vissulega fullyrt og alhæft en ég set þetta fram
sem vangveltur).
Ég hef hér ýjað að líkingu annars vegar tölvuleikja og raunverulegra stríðsátaka og hins vegar
fjarlægð þess er les eða horfir í fjölmiðlum á stríðsfréttir og getur svo bara snúið sér að öðru og
tölvuleiksins sem maður getur einnig slökkt á. Þeir sem búa við stríðsátök geta því miður ekki slökkt
á þeim eftir hentisemi.
ii) Virkjunin
Að þessu sögðu rifjast upp fyrir mér BA útskriftarverk mitt, Virkjunin, frá 2010, (fylgiskjal vii)).
Verkið fjallaði um Kárahnjúkavirkun og tilkomu hennar þar sem ég greindi á valdníðslu og
óafturkræf umhverfisspjöll. Verkið var innsetning þar sem ég notaði svarthvíta upptöku á virkjuninni
frá sjónarhorni gljúfursins. Upptakan sýndi sama sjónarhorn og aðeins mátti skynja örlitla hreyfingu
myndavélar, líkt og andardrátt. Keppnishlaupabraut var máluð í árfarveg gljúfursins en brautin náði
svo niður á gólf (þá máluð á plastdúk). Þannig varð myndin/ málverkið að innsetningu/ rýmisverki. Í
verkinu líki ég einstefnu valdhafa við markmiði hlauparans; að ná takmarkinu hvað sem það kostar.
Ekki er tekið tillit til annarra skoðana/ keppenda og ekki er hugað að mögulegum afleiðingum. Bæði
verkin, Virkjunin og hið fyrirhugaða MA-lokaverk, fjalla um og greina á valdbeitingu en þó í
mismunandi samhengi. Í Virkjuninni er einblínt á tiltekinn gjörning, byggingu Kárahnjúkastíflunnar
þar sem bakgrunnurinn er íslenskt samfélag en sviðið er víðtækara í því síðarnefnda. Þar tek ég fyrir
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valdníðslu, kúgun og ofbeldi í tengslum við stríðsátök úti í hinum stóra heimi frá sjónarhóli konu
sem býr á friðsemdareyju norður í hafi.
iii) Gestgjafinn
Verkið mun hafa feminískar skírskotanir. Bæði hvað varðar mitt sjónarhorn og það að ég horfi á
valdið sem karllægt. Ég baka kökur í laginu eins og sprengjur sem ég býð gestum upp á í hlutverki
gestgjafans.
Nafnið mitt Solveig, er fornnorrænt að uppruna og er samsett úr sol sem merkir salur og veig
sem tengist sögninni að vega. Merkinguna má leggja út sem að Solveig er sú sem ræður eða nýtur
vegsemdar í húsinu/salnum44. Gestgjafahlutverkið er því innfalið í nafninu mínu.
Franski heimspekingurinn Jacques Derrida (1930-2004) taldi að gestrisni væri samofin allri
menningu hvar sem er í heiminum. Gestrisnin í sínu hreinasta formi krefst einskis, gestgjafinn opnar
dyr sínar fyrir gestum án þess að láta stöðu þeirra, fortíð eða tilgang hafa áhrif á móttökurnar. Í huga
Derrida átti slík skilyrðislaus gestrisni að gilda jafnt fyrir gesti sem heimsækja gestgjafa á heimili
hans en einnig ef til dæmis flóttamaður biður um hæli í öðru landi en heimalandinu. Gestgjafi deilir
eigum sínum og tíma með gestinum án þess að vænta nokkurs í staðinn. 45
Hinn tælenskættaði Rirkrit Tiravanija (fæddur 1961 í Argentínu) er þekktur fyrir verk sín þar
sem hann er í hlutverki gestgjafans. Hann breytir galleríum og listsýningarsölum í eldhús þar sem
hann sér um matseldina og býður gestum upp á ókeypis máltíð. Borð og stólar eru í salnum þar sem
gestir sitja að snæðingi og spjalla. Gestirnir sem þiggja viðurgjörningin eru þar með orðnir
þátttakendur í listaverkinu og sköpun þess en ekki einungis áhorfendur. Hin samfélagslega nálgun
verkins minnir bæði á hugsun og áherslur flúxuslistamanna, bæði með vísunum í hversdagslegar
athafnir svo og þátttöku gestanna. Með athöfninni ríma verkin einnig við hugmyndir Joseps Beuys
um samfélagslegan skúlptúr þar sem hann sagði að samtal við samfélagið (menn og umhverfi) væri
helsti miðill listamannsins. 46
Í þónokkrum verkum mínum hef ég boðið upp á veitingar og í því samhengi lít ég á mig sem
umhyggjusaman gestgjafa. Ég veiti og gestir þiggja, hér eiga sér stað jákvæð samskipti. Gestir mínir
gefa einnig af sér með viðveru sinni og athygli sem þeir veita mér og því sem ég hef fram að færa.
Orka mín sem gestgjafi er kvenlæg, ég býð uppá eitthvað sem ég hef búið til í eldhúsinu mínu. Að
hafa slíkan gjörning í verkinu snýr einnig að skúptúrískum og rýmistengdum þáttum. Hreyfing fólks
44 Erlendur Jónsson, ,, Nafnið og uppruninn”, mbl.is, uppfærð 10/5 2000, sótt 6/1 21014,
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/534090/
45 Derrida, Jacques, Of Hospitality: Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond, Stanford University
Press, California, 2000, bls. 25.
46 Jana, Reena, ,,Rirkrit Tiravanija”, moma.org, uppfært 2009, sótt 14/1 2015,
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=7479
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í kringum veitingarnar skapa hreyfanlegan skúlptúr sem stöðugt breystist. Sá gjörningur að bjóða
fólki upp á sætar kökur í formi sprengja gæti orðið forvitnilegur. Frá mínu sjónarhorni er þetta leið til
að bregðast við og gagnrýna stríð og ofbeldi á þann hátt sem mér er kleift. Ég vil hreyfa við fólki og
vekja til umhugsunar, það gæti vakið einhverjar hugrenningar að standa sig að því að þiggja
sprengjuköku og velta fyrir sér hvers vegna maður er að éta hana. Hér er sykurinn notaður í eins
konar mótsögn við það hlutverk að sefa og veita sælu og munað sem lætur okkur andartaksstund
gleyma öllu því ljóta í veröldinni.
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Lokaorð
Sem kona og listamaður með áhuga á samfélagslegum málefnum og von um batnandi veröld skoða
ég völd og valdbeitingu sem leiða til hörmunga. Stríð hafa alltaf fylgt samfélagi manna. Þótt ofbeldi
sé rangt liggja einhverjar forsendur að baki því, misréttlætanlegar. Skiljanleg þykir mér sú tilfinning
sænska Kúrdans Rafaels að finnast hann ekki geta setið heima í Svíþjóð með hendur í skauti meðan
saklaus börn þjóðar hans eru miskunnarlaust tekin af lífi. Lýsing hans á sjálfum drápunum sem hann
framkvæmdi og þeim hugsunum og tilfinningum fylgdu þeim minna á lýsingar á spilun tölvuleikjar:
,,Ég skýt og hreyfingin hættir. Þá veit ég að ég hef hitt einhvern og drepið hann.” Ólíkt því sem
Susan Sonntag heldur fram varðandi ótta okkar og skeytingarleysi gagnvart stríðshörmungum úti í
heimi, þá tók Rafael af skarið, mætti á staðinn og lét til sín taka. Írski listamaðurinn Mosse fór aðra
leið, hann mætti líka á átakasvæði, þó ekki til að berjast heldur til að kynnast, svo framarlega sem
honum var unnt, af eigin raun því hörmungarástandi sem hafði viðgengist árum saman í AusturKongó, án mikilla afskipta umheimsins. Með fallegu verki sínu veitir hann aðra sýn á ástandið sem
skilur mann eftir, hugsi.
Sjálfsmynd listamannsins Söruh Lucas er henni afar mikilvægur þáttur í listsköpuninni. Hún
segir verk sín standa fyrir og lýsa henni sjálfri og stöðu hennar í samfélaginu og heiminum. Ég finn
mikinn samhljóm með þessu viðhorfi Söruh. Verk mín skapa ég í sterkum tengslum við tilfinningar
og eðlishvöt en hafa skírar vísanir í hver ég er, hvaðan ég kem og hvað ég vel. Ég er meðal annars
kona, þótt megi sannarlega deila um hvort ég hafi fæðst slík eða orðið slík, sbr. fleyg orð Simone De
Beauvoir að ,,maður fæðist ekki kona heldur verði kona”. Konur eru víða um beittar valdi og kúgun.
Þessa valdbeitingu sem birtist á mörgum sviðum rekja femínistar til hins rótgróna feðraveldis.
Meðvituð um þetta ástand vil ég taka afstöðu og hafa rödd. Ef maður er réttilega ósáttur með
ástand þá er maður sjálfur ábyrgur fyrir að láta það ekki viðgangast. Maður lokar ekki bara augunum
og fer að grilla. Í baráttu gegn óréttlæti, ofbeldi og öðrum mannlegum kvillum sem þrífast í
samfélögum manna, hefur maður rödd og hana ber að nota. Mín rödd hljómar í hlutverki gestgjafans.
Ég býð alla þá sem vilja koma velkomna og færi þeim veitingar. Samskipti gests og gestgjafa gefa
skapa jákvæða orku. Samkvæmt Derrida er gestrisni mín e.t.v. ekki alveg skilyrðislaus. Þótt ég
krefjist einskis af gestum hef ég þá von að gjörðin og samskiptin veiti bæði hlýjar og góðar
tilfinningar en jafnframt veki til umhugsunar um ofbeldi í heiminum.

23

Lokaverkið Sætar sprengjur
Í verkinu Sætar sprengjur er ásetningur minn að bregðast við og varpa ljósi á þann óásættanlega hlut,
sem á sér stað samfélögum víða um heim, þ.e. stríð og hryðjuverk og öllum þeim harmleik sem þeim
fylgja.
Sjálf upplifi ég atburðina í gegnum alla mögulega fjölmiðla og landfræðileg og oft
menningarleg fjarlægð mín við þá er mikil. Mannlegt samfélag á jörðinni er að mínu mati fjölbreytt
heild, við lifum við ólíkar aðstæður og bakgrunnur er mismunandi en grunnþarfir og tilfinningar allra
manna eru þær sömu eða svipaðar. Ég finn til vanmáttar gagnvart þeim órétti sem saklaust fólk víða
um veröld er beitt, en ég hef þörf til að hafa rödd og tjá mig um það sem mér finnst. Verkið er, ef svo
má segja mitt mótmælaspjald.
Með framsetningu og virkni þess vonast ég til að varpa ljósi og vekja viðbrögð í gegnum
samtal verksins og mín við áhorfendur eða gesti.
Verkið og hugmyndafræði þess hefur eðlilega þróast og tekið nokkrum breytingum frá því að
M.A. ritgerðinni var skilað fyrir fjórum mánuðum. Áhersla á spennuþrungin samskipti kynja er til að
mynda ekki til staðar þó vissulega megi greina kvenlæga og karllæga þætti verksins. Einnig hafa
hugmyndir mínar um framsetningu sem vísar í tölvuleiki vikið fyrir öðrum.
i) Lýsing verks
Verkið er innsetning og viðverandi gjörningur í nokkuð hefðbundnu listasafni. Annars vegar er um
að ræða áprentaðan hvítan segldúk, 5 x 8,70 metrar að stærð sem þekur háan vegg sem fer óslitinn
um tvær hæðir safnsins. Hann blasir við þegar gengið er inn um aðaldyr safnsins. Á dúkinn eru
prentaðar með silkiþrykki gráar sprengjur líkt og þeim sé varpað úr flugvél. Hins vegar fer verkið
fram sem gjörningur í kaffiteríu safnsins sem er eins og stendur ekki í rekstri, á neðri hæð. Þar stend
ég við bakstur sætra kaka í sprengjuformi. Bökunarilmur berst um húsið. Svo set ég gráan glassúr á
kökurnar og rita svo með rauðum matarlit nöfn fórnalamba nýlegra stríðsátaka eða hryðjuverka.
Nöfnin hef ég fundið víða á netinu, s.s. netfjölmiðlum en einnig síðum sem aðgerðarsinnar halda úti
og uppfæra stöðugt. Fórnarlömbin eru frá aðallega Sýrlandi, Yemen, Palestínu, Pakistan, Indlandi og
Kenýa og Úkraínu.
Með uppsetningunni, dúkur á móti kaffiteríugjörningi skapast andstæður í formi efnis og
rýmis og stærðarskala, einnig takast á nánd og hlýleiki á móti yfirþyrmandi og fjarlægu, kvenleiki
gagnvart karlmennsku.
Í Sætum sprengjum er áherslan á samtalið og gjörninginn, stríð og hörmungar og fórnarlömb.
Verkið virðist koma gestum í opna skjöldu, þeir eru forvitnir og af því skapast oft áhugaverð samtöl
og vangaveltur. Það að geta nýtt kaffteríuna kom óvænt, þar sem hún var ekki í rekstri og kom þar
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með lausn á vangaveltum mínum um framkvæmd gjörningsins.
Í minni listsköpun hef ég oft valið staði sem útgangspunkt eða a.m.k. læt staðarval hafa mikið
vægi, eins og ég hef rætt um í ritgerðinni. Það var ánægjuleg áskorun að velja rými innan safnsins
sem eru ekki alveg hefbundin sem sýningarstaðir. Mér skilst að stóri marmaraveggurinn hafi einu
sinni verið notaður áður en dúkurinn nær frá gluggakistu í loftinu og niður á gólfflöt neðri hæðar.
Kaffiterían var ákjósanleg fyrir gjörninginn. Að tala við rýmið og staðinn skiptir mig miklu og að
taka aðstæðum eins og þær eru. Ég nota safnið sem safn, nota mínar aðstæður sem listnemi og mitt
tækifæri til að sýna í safninu. Ég vildi ekki setja upp sviðsmynd heldur vinna með aðstæðunum og
ganga út frá þeim að hluta til.
ii) Innihald, virkni og tengingar
Í verkinu kem ég fram sem ég sjálf með þann samfélagslega og persónulega bakgrunn sem ég hef
lýst í ritgerð og viljann. Í því samhengi hugsa ég til Söruh Lucas en hún telur sjálfsmynd sína skipta
miklu máli í verkum sínum. Einnig hef ég samsamað notkun tákna í verkum hennar og því að stilla
upp karllægu gagnvart kvenlægu við mín verk. Hvað varðar táknnotkun hef ég einnig skoðað verk
Josephs Beuys eins og áður hefur komið fram og Roberts Gobers. Sá síðarnefndi vinnur með tákn sín
í viðfangsefnum sem tengjast gjarna náttúru, kyngervum, trúmálum og pólitík. 47
Það eru auðvitað til allskonar sprengjur og vopn en sprengjutáknið sem ég valdi að nota er
auðþekkjanlegt, myndrænt og fallegt, að auki hefur það augljósa samsvörun við reðurtákn. Í
ritgerðinni tala ég um feminisma og samskipti kynja enda hafa sum verka minna tilvísanir í þá átt.
Sjálf birtist ég sem kona með svuntu í eldhúsi við heimilisstörf. Titill verksins, Sætar sprengjur er
þversagnakenndur í samhengi við innihald verksins. Kökurnar eru jú dísætar í raun en þar er ekkert
sætt við það sem sprengjur gera.
Í gjörningnum er ég gestgjafinn. Ég nýt þess að vera í hlutverki gestgjafans. Athöfnin að gefa
og þiggja felur í sér jákvæð samskipti fyrir alla, gesti og gestgjafa. Ég vil vekja fólk til umhugsunar
um þá atburði sem eiga sér stað í heiminum með þeim aðferðum sem ég kann og er í aðstöðu til að
nota. Ég kem fram af auðmýkt og hógværð. Ég nostra við hverja einustu köku og votta
fórnarlömbum þannig virðingu mína. Hér stend ég svo hvern dag og baka og stöðugt bætist í
hrúguna. Kökuhrúgan virkar sjónrænt fyrir mig þannig að hún hefur samsvörun við óreiðuna sem
stríðsátök skapa og einnig þann fjölda fórnarlamba sem stöðugt eykst.
Á meðan kökugerðinni stóð var mér hugsað til þess hvernig blöndun og meðhöndlun
mismunandi hráefna gefur af sér nýjan og allt annan hlut en hráefnin ein og sér gefa til kynna.
Heima í eldhúsinu á Miklubrautinni blandaði ég saman hveiti, eggjum, sykri, smjöri og
47 Robert Gober, wikipedia.org, uppfært 5/3 2015, sótt 11/5 2015, http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gober
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vanilludropum, skellti í ofn og tók skömmu síðar út ilmandi, sætar sprengjukökur. Í
vopnaverksmiðjum blanda sprengjugerðarmenn saman öðrum hráefnum.
Í samtali við gesti hafa einnig komið upp áhugaverðar tengingar, s.s við kristna helgisiði
(ofblátan) og einnig það að við á Vesturlöndum, erum hinir miklu neytendur oft á kostnað annarra
ríkja eða heimshluta sem fá minni skerf af kökunni, eða veraldlegum gæðum. Það gladdi mig mikið
hve gestir voru örlátir á skoðanir sína og tel ég að virkni verksins hafi heppnast mjög vel og hafa
gestirnir þannig auðgað það.
Verkið er pólítískur gjörningur og innsetning. Í samhengi við verk mín hef ég áður nefnt
Joseph Beuys og í þessu samhengi vil ég líka nefna Carolee Sneemann, bæði hvað varðar feminíska
list og pólítíksa gjörninga. Af yngri listamönnum get ég einnig tengt við Thomas Hirzhorn en
óreiðukenndar innsetningar hans gagnrýna stríðsrekstur svo og neyslumenningu (fylgiskjal viii).48
Ég ræddi áður um verk Richards Mosse, The Enclave, sem ég tengi verk mitt við á þann hátt
að fara aðra leið að umfjöllunarefninu. Hann notar bleikan filter til að varpa ljósi og vekja fólk til
umhugsunar en ég stend í baksti. Ég tel það virki þversagnakennt því þetta eru svo ólíkir og
andstæðir hlutir, þ.e. bakstur og stríðsrekstur sem varpa þannig ljósi á umfjöllunarefnið á annan og
óvæntan hátt.
Framsetning tákna í verkinu og þá sér í lagi áprentaða plastdúksins minna á popplist 6.
áratugarins. Skýrar línur á grafísku tákni og risavaxinn dúkurinn minna á auglýsingaborða. Einn
þekktasti listamaður þeirrar stefnu er án efa Andy Warhol (1928-1987). Eitt verka hans, Electric
Chair, frá 1971, eða Rafmagnsstóllinn er prentuð ljósmyndagrafík sem sýnir tóman stólinn í
aftökuherbergi í ýmsum litum í fjölmörgum prentum. Verkið er hápólitískt og gagnrýnir
dauðarefsingu dæmdra glæpamanna í Bandaríkjunum. 49 Fjöldi prenteintaka verks Warhols fékk mig
til að hugsa um samlíkingu við fjöldaframleiðslu kakanna sem ég baka. Í báðum verkum er gagnrýnt
að fólk sé tekið af lífi, þó um ólíkar aðstæður sé að ræða. Endurtekningin hefur að mínu mati þau
áhrif að magna upp, leggja ríkari áherslu á málefnið og getur virkað eins og heilun.
Kínverski listamaðurinn Ai Weiwei komst yfir lista skólabarna sem fórust þegar skóli þeirra
hrundi yfir þau í jarðskjálfta, Kína 2008. Verk hans Remembering (fylgiskjal iv) fjallar um þetta.
Gagnrýni Weiweis fólst í því að benda á að skólinn var byggður af vanefnum og svona hefði ekki
48 http://www.arndtberlin.com/website/artist_1030
49 http://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-electric-chair-t07145
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þurft að fara. Hann bjó til nokkurs konar mósaíkveggmynd úr skólatöskum þar sem hver taska var
tileinkuð hverju barni sem hafði farist. Weiwei hefur með listsköpun sinni gagnrýnt spillingu
kínverkra stjórnvalda og mannréttindabrotum sem hafa viðgengist í landinu. 50 Líkt og Weiwei
tileinkaði hverju barni sem lést sína tösku, tileinka ég einu fórnarlambi eina köku sem ég rita nafn
viðkomandi á.
Verkið mitt er sett upp á listasafni á Íslandi, heimalandi mínu. Í vörninni fékk ég þá spurningu
hvernig það blasti við mér og hvort ég mögulega gæti sett verkið upp og sýnt t.d. í Ísrael. Svar mitt
við því er að það gæti ég ekki gert umhugsunarlaust, þ.e. flutt verkið þangað og sýnt í óbreyttri
mynd. Forsendur verksins yrðu gjörbreyttar. Í fyrsta lagi má segja að á slíkum stað væri ég gestur,
en eins og áður hefur komið fram þá geri ég út á það í verkinu að koma fram sem gestgjafi. Í öðru
lagi fjalla ég um ástandið út frá mínum sjónarhóli og aðstæðum. En ég þekki ekki nægilega vel
aðstæður og bakgrunn t.d. í Ísrael til þess að ég geti tryggt að ásetningur verksins misskiljist ekki.
Einnig þyrfti að huga að ýmsum þáttum eins og hvaða merkingu það hefði á viðkomandi stað að
innbyrða (borða) eitthvað sem er svo persónulegt. Mitt verk er gert af góðum hug og auðmýkt
gagnvart þeim sem deyja og þjást. Það er líka gagnrýni á stríð og ofbeldi og það get ég fyllilega
staðið við hvar sem er og hvenær sem er.

50 https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/global-art-architecture/a/ai-weiwei-remembering-and-thepolitics-of-dissent

27

Heimildir
Rit
Andersen, Margaret, L., Thinking about woman: sociological perspectives on sex and gender,
Pearson/Allyn and Bacon, Boston, 2009.
Berghaus, Günter, Theatre, performance, and the historical avant-garde, Palgrave Macmillan, New
York, 2005.
Dempsey, Amy, Styles, Schools and Movements,Thames and Hudson Ltd., London, 2002.
Derrida, Jacques, Of Hospitality: Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond, Stanford
University Press, California, 2000, bls. 25.
Foster, Hal, Krauss, Rosalind, Bois, Yve-Alain, Buchloh, Benjamin H.D., ritstjórar, Art since 1900:
modernism, antimodernism, postmodernism,Thames and Hudson Ltd., London, 2004.
Hosseini, Khaled, Þúsund bjartar sólir, Anna María Hilmarsdóttir þýddi, JPV Útgáfa, Reykjavík,
2008.
Ruf, Beatrix, ,,Conversation with Sarah Lucas”, Sarah Lucas: Exhibitons and Catalogue Raisonné
1989-2005, Yilmaz Dziewior og Beatrix Ruf ritstýrðu, Hatje Cantz Verlag, Ostenfield-Ruit, 2006,
bls. 29.
Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Heimspekingar um eðli kvenna”, Kvennamegin, Íslensk heimspeki, Hið
íslenska bókmenntafélag, Reykjavík 2001, bls. 19-34.
Sigríður Þorgeirsdóttir, ,,Jafnrétti, mismunur og fjölskyldan”, Kvennamegin, Íslensk heimspeki, Hið
íslenska bókmenntafélag, Reykjavík 2001, bls. 77-94.
Sonntag, Susan, Um sársauka annarra, Uggi Jónsson þýddi, Lærdómsrit bókmenntafélagsins, Hið
íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 2006.
,,Sylvie Fleury”, Renate Wiehager ritstýrði, Cantz Verlag, Ostenfield-Ruit, 1999.
,,The art of Tracey Emin”, Mandy Merck og Chris Townsend ritstýrðu, Thames & Hudson, New
York, 2002.
Taylor, Brandon, Art Today, Laurence King Publishing Ltd, London, 2003.
Tisdall, Caroline, We Go This Way, Violette Editions, London, 1998.
Þorgerður Einarsdóttir, ,, Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða: Um þáttaskil í íslenskri
jafnréttisumræðu”, Ritið:2/2002: Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands”, Guðni
Elísson og Jón Ólafsson ritstýrðu, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2002, bls.
9-36.

28
Vefheimildir
,,Ai Weiwei, “Remembering” and the politics of dissent”, khanacademy.org, sótt 4/5 2015,
https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/global-art-architecture/a/ai-weiweiremembering-and-the-politics-of-dissent
,,Andy Warhol-Electric Chair”, tate.org, sótt 4/5 2015, http://www.tate.org.uk/art/artworks/warholelectric-chair-t07145
,,Austur-Kongó”Globalis,.is, uppfært 6/10 2014, sótt 1/12 2014,
http://www.globalis.is/Atoek/Afrika/Austur-Kongo
,,Carolee Scneemann”, wikipedia.org, uppfært 10/1 2015, sótt 13/1 2015,
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolee_Schneemann
,,Ellefu börn felld í skotárás í Sýrlandi”, ruv.is, uppfærð 5/11 2014, sótt 9/11 2014,
http://www.ruv.is/frett/ellefu-born-felld-i-skotaras-i-syrlandi
Erlendur Jónsson, ,, Nafnið og uppruninn”, mbl.is, uppfærð 10/05 2000, sótt 6/1 21014,
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/534090/
Gandy, Matthew, ,,Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph
Beuys and Gerhard Richter”,Annals of the Association of American Geographers, sótt
28/10 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.00071?
journalCode=raag20#, Taylor and Francis online.
Gunnar Kristjánsson, ,,Joseph Beuys”, sótt 5/12 2014,
gunnarkristjansson.f iles.wordpress.com/.../beuys-erindi-c3ad-nov-03.doc.
,,Interview: Richard Mosse on his Moving Images of Congolese Rebels”, artsy.net, uppfært 2013,
sótt 5/12 2015, https://www.artsy.net/post/editorial-interview-richard-mosse-on-his-movingimages
,,Íslamistar við það að ná völdum”, mbl.is, uppfærð 7/10 2014, sótt 9/11 2014,
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2014/10/07/islamistar_vid_thad_ad_na_voldum_2/
Jana, Reena, ,,Rirkrit Tiravanija”, moma.org, uppfært 2009, sótt 14/1 2015,
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=7479
Jón B.K. Ransu, ,,Meistari Beuys”, mbl.is, uppfært 30/8 2003, sótt 30/10 2014,
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/749314/.
,,Richard Mosse - The Enclave”, irelandvenice.ie, sótt 1/12 2014,
http://www.irelandvenice.ie/archive/exhibition/richard-mosse

Robert Gober, wikipedia.org, uppfært 5/3 2015, sótt 11/5 2015,
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gober
,,Sarah Lucas”, Tramway.org, sótt 1/12 2014, http://www.tramway.org/events/Pages/Sarah
Lucas.aspx
,,Thomas Hirschhorn”, Arndtberlin.com, sótt 4/5 2015,
http://www.arndtberlin.com/website/artist_1030

29
,,Þrjú börn fórust eftir vopnahléð”,visir.is, uppfærð 5/11 2014, sótt 9/11 2014,
http://www.visir.is/thrju-born-forust-eftir-vopnahled/article/2014140719127
Myndir
,,Ai Weiwei, “Remembering” and the politics of dissent”, khanacademy.org, sótt 4/5 2015,
https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/global-art-architecture/a/ai-weiweiremembering-and-the-politics-of-dissent
airbellowsanalog.blogspot.com, sótt 20/10 2014,
http://airbellowsanalog.blogspot.com/2011/12/99-want-democracy.html
feminin.collective., sótt 2/11 2014, http://femininecollective.com/tracey-emins-neon-lights/
,,Sarah Lucas exhibited at the Saatchi Gallery”, saatchigallery.com, sótt 5/12 2014,
http://www.saatchigallery.com/aipe/sarah_lucas.htm
,,Sarah Lucas: Selfportrait with Fried Eggs, 1996", tate.org, sótt 5/12 2014,
http://www.tate.org.uk/art/artworks/lucas-self-portrait-with-fried-eggs-p78447
spacecollective.org, sótt 20/11 2014, http://spacecollective.org/projects/pr- detail.php?
uc=qHtvc6b0&pid=5925&prc=&pr=search&dn=5925
,,Thomas Hirschhorn”, Arndtberlin.com, sótt 4/5 2015,
http://www.arndtberlin.com/website/artist_1030
,,Video: Richard Mosse ,,The Enclave” “, fadwebsite.com, uppfærð 7/6 2013, sótt 5/12 2014,
http://www.fadwebsite.com/2013/06/07/video-richard-mosse-the-enclave/
Kvikmynd
Moodyson, Lucas, Lilya 4-ever, kvikmynd, framl. Lars Jönson, Svíþjóð, 2002.
Útvarp
Pálmi Jónasson, pistill fluttur í þættinum ,,Spegillinn”, Rás 2, 28/11 2014.

fylgiskjal i)

Joseph Beuys, I like America and America likes me, gjörningur/innsetning frá 1974.

fylgiskjal ii)

Richard Mosse, The Enclave, úr kvikmyndainnsetningu 2013.

fylgiskjal iii)

Eitt þekktasta verk Söruh Lucas Au Naturel frá 1994.

Sarah Lucas. Sjálfsmynd með spæleggjum, 1996.

fylgiskjal iv)

Silvie Fleury, First Spaceship on Venus, innsetning frá 1998.

Tracey Emin, Kiss me, kiss me, kiss me, cover my body in love, neonljósaverk frá 2010.

fylgiskjal v)

Solveig Thoroddsen, Open, neonljós á málaða spónaplötu, 132 x 79 cm, 2012.

Solveig Thoroddsen, Blonde candy, tyggjókúlur, grjót, brenndar spýtur.
Á sýningunni Avant-garður 3, maí 2013. Undirgöng undir Miklubraut.

fylgiskjal vi)

Solveig Thoroddsen, Rauð uppblásin Stjarna. Gúmmíbátur, ljósmyndavörpun, silkiprent (A3 og A1)og sælgæti í
plastpokum, febrúar 2014.Hótel Kaffistofa nemendagallerí, Reykjavík.. Þetta verk mitt var í sýningarröð 1. árs
meistaranema, Kveikjuþræðir, í myndlist við LHÍ.

fylgiskjal vii)

Solveig Thoroddsen, Virkjunin, B.A. útskriftarverk. Ljósmyndavörpun, gúmmídúkur, plastmálning. Stærð vörpunar á
vegg 300 x 280 cm. Listasafn Reykjavíkur, maí 2010.

fylgiskjal viii)

Thomas Hirschhorn, Intensif-Station, 2010. K21 Ständehaus, Düsseldorf.

Thomas Hirschhorn, TOO TOO – MUCH MUCH, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 2010

Ai Weiwei – Remembering, 2009, 100x1000cm, Haus der Kunst, München, Þýskalandi.

fylgiskjal iv)

Solveig Thoroddsen, Sætar sprengjur, silkiprent á segldúk, 5x 8.70 mm. Hluti verksins. Gerðarsafn, Kópavogi, vor 2015

Solveig Thoroddsen, Sætar sprengjur, sætar kökur og kona í eldhúsi. Gerðarsafn, Kópavogi, vor 2015.

fylgiskjal x)

Solveig Thoroddsen, Sætar sprengjur, sætar kökur og kona í eldhúsi. Gerðarsafn, Kópavogi, vor 2015.

