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Úrdráttur 
 

Í þessari ritgerð fjalla ég um nokkur verka minna, sem öll hafa verið sýnd síðastliðin 

tvö ár. Ég ræði hugmyndir, sem liggja að baki verkanna, val á efnivið, útfærslu og rek 

vinnuferil. Ég fjalla um þau fræði, sem hafa kveikt áhuga minn og vakið hugmyndir 

og segi frá þeim listamönnum sem hafa veitt mér innblástur í þessari listsköpun 

minni. Þar sem öll verkin tengjast á einn eða annan hátt leitast ég við að draga fram 

þær hugmyndir og fræði sem varpa ljósi á þessar tengingar. Ritgerðin skiptist í tvo 

hluta, annars vegar hvernig listaverkinu er beitt til að ögra áhorfendanum og hvernig 

ég ögra sjálfsvitund minni, með því að þverbrjóta hugmyndir um siðfræði náttúrunnar 

og nota þá aðferð til ádeilu. Hins vegar eru þvinganir og höft megin umræðuefni 

seinni hluta ritgerðar. Þar er þvingun, fyrirfram ákveðin form og höft notuð til að 

vekja tilfinningu og umræðu um hefðir, skorður og misrétti þjóðfélagsins sem í 

þessum verkum beinist einkum að konum. Í þessum seinni verkum er líkami minn og 

vísanir í gjörning notuð í vekunum til að auka upplifun af þvingun, höftum og 

erfiðleikum við að brjótast undan hefðum samfélagsins. 
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Inngangur 
 

Umhverfissiðfræði, sem fjallar um samskipti mannsins við náttúruna, er tiltölulega ný 

grein innan heimspekinnar enda ekki nema nokkrir áratugir síðan fræðimenn fóru að 

skoða með gagnrýnum hætti ofnýtingu mannsinns á auðæfum jarðarinnar. Samspil 

manns og náttúru hefur þó alltaf skipað ákveðinn sess innan heimspekisögunnar allt 

frá dögum Aristótelesar. Hingað til hefur hlutverk heimspekinnar verið aðgreinandi að 

því leyti að hún hefur leitast við að skýra og greina manninn frá náttúrunni en nú svo 

komið að heimspekin þarf að sinna nýju og aðkallandi verkefni. En vegna vandamála 

sem steðja að okkur í nútímanum er það orðið brýnt að endurskilgreina stöðu 

mannsins gagnvart náttúrunni (og jafnvel í náttúrunni) og spyrja spurninga á borð við: 

Höfum við rétt til að gera hvað sem okkur sýnist hér á jörðinni? Höfum við rétt til að 

koma fram við aðrar lífverur eins og okkur sýnist. Á sjöunda áratugnum kom út 

metsölubókin Animal Liberation eftir ástralska heimspekinginn Peter Singer.2 Í henni 

sýndi rithöfundurinn á sannfærandi en umdeildan hátt að við getum ekki takmarkað 

siðferðilega hegðun við manninn. Heldur ættum við að útvíkka siðferðismengið og 

viðurkenna ómannleg dýr þegar kemur að siðferðilegum ákvörðunum og breytni. 

Þessi viðhorf vöktu umræðu og oft  reiði þeirra sem fannst vegið að hagsmunum 

sínum eins og kjötframleiðendum. Mismunun kynjanna er angi af þessari 

hugmyndafræði, konan er þar í hlutverki hús- eða nytjadýra. Hún er kannski ekki 

réttdræpeins og flest dýr, en hefðir og fastmótaðar hugmyndir karllægs samfélags 

halda henna fanginni í ósýnilegum böndum til að auka möguleika karla og auðvelda 

þeim lífið. Þessi ósýnilegu bönd hafa rótað sig fast í hefðir samfélagsins og talin svo 

sjálfsögð að ekki er eftir þeim tekið.  

 

Í umleitan að skapa réttlátara og betra samfélag er þarft verkefni að vekja umræðu um 

samskipti  mannsins við náttúrna, við önnur dýr og ekki síst hinn helming 

mannkynsins, konur.     

 

2 Singer, Peter. Animal Liberation. 2. útg. London: Pimlico 1995. 
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I. Hluti 

Ögrun  
 

Orðið ögrun má skilja á margan hátt. Í íslenskri orðabók AB3 er það skilgreint sem að 

espa, stríða, egna, eggja eða að hvetja. Önnur skilgreining á orðinu getur veri að 

þrjóskast, bjóða byrginn, standa uppi í hárinu á líkt og börn sem ganga lengra en 

reglur foreldra bjóða, oft í þeim tilgangi að sjá hversu mikið þau geta leyft sér. Þriðja 

skýringin á orðinu er að ógna eða hóta einhverjum, sem þó er almennt talið aðeins 

lengra gengið en að ögra. Að ögra í merkingunni að hóta er meira að gefa í skyn að 

eitthvað muni gerast. Að ögra er því hegðun og athæfi sem lætur reyna á viðteknar 

hugmyndir og reglur í samfélagi, umhverfi og siðfræði. Athæfi sem vekur oftar en 

ekki sterkar tilfinningar í brjósti þeirra sem ögrað er. Þessar sterku tilfinningar sem 

vakna geta verið af ýmsum toga eins og reiði, sorg, viðbjóður eða ótti. Sterkar 

tilfinningar vekja oft varnarviðbrögð hjá þeim sem þær upplifa, vekja umhugsun og 

umræðu. Ádeilu sem getur stuðlað að umræðu um gildismat og að 

samfélagsbreytingu.  

Ögrun er oft beitt í listum til að framkalla viðbrögð. Velþekkt dæmi er að sýna nekt 

þar sem ýktir eru líkamshluta sem almennt eru faldir eða sýna athafnir sem fara oftast 

fram bak við lukt tjöld. Líkt og sjá má í verkinu Sjálfsfróun eftir listakonuna Kristínu 

Gunnlaugsdóttur.4 

Að nota blákaldann veruleikann sem ögrun   
 
Santiago Sierra 

Sem dæmi um listamann sem notar ögrun í verkum sínum og hefur haft mikil áhrif á 

mig er spænski listamaðurinn Santiago Sierra, en ögrun og pólitísk ádeila er áberandi 

í verkum hans. Hann gagnrýnir kapitalískt samfélag, dregur fram galla þess, hvernig 

3 Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók: önnur útgáfa, aukin og bætt (Reykjavík: Mál og menning, 
1983). 

4 Sjá mynd 1 í myndaskrá 
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það misnotar einstaklinginn, stéttaskiptingu og hvernig hluti samfélagsins er gerður 

ósýnilegur.5 Í verkum sínum notar Sierra oft fólk íúr “jaðar stéttum” samfélagsins, 

ólöglega innflytjendur, vændiskonur eða atvinnulausa hermenn o.s.fr. Hann ræður þau 

í tilgangslaus eða niðurlægjandi störf og borgar þeim lámarkslaun eða með öðrum 

hætti t.d með heróíni. Með þessu er hann að draga fram þætti í kapítalísku samfélagi 

sem oft á tíðum eru ekki augljós eða lítið talað um. En í verkum er hann að minnka 

þetta bil á milli þeirra sem forréttinda njóta og þeirra sem hann er að ráða til sín.6 

Sierra hefur oft verið orðaður við liststefnur líkt og stofnunargagnrýni (e. insitutional 

critique).7 Þar sem athuganir á pólitísku, efnahagslegu og félagslegum skilyrðum eru 

tekinn fyrir og gerð skil á í eigin tilveru. Hann spyr og dregur í efa þætti sem tíðkast í 

samfélaginu. 8  Í verkum sínum tekur listamaðurinn fyrir blákaldann sannleikann 

strípaðan af öllu öðru. Sierra segist sjálfur vera að nota hinu svörtu hliðar listarinnar 

til að gera tilraun til að breyta samfélaginu. Hann segir að einungis sé hægt að nota 

svartsýnina þar sem þessu stríði sé nú þegar tapað.9 

Í gjörningnum Svarta keilan, Minnisvarði um borgaralegu óhlýðni (e. The black cone, 

first monument to civil disobedience) sem framin var á Austurvelli, má sjá hvernig 

listamaðurinn notfærir sér ástand í samfélaginu. 10  Eftir gjörninginn stóð grjót í 

mannshæð, sem búið var klífa í tvennt með svartri keilu fyrir utan Alþingishúsið. Á 

grjótinu var plagg með tilvitnun úr yfirlýsingu um réttindi manna og borgara, sem 

birtist sem formáli að stjórnarskrá sem, franska þingið samþykkti árið 1793.11  Eftir 

stóð ekki stytta til að sýna afreksmenn eða konur, helför eða eitthvað sem þjóðin getur 

verið stolt af, heldur minnisvarða um mótmæli um borgaralegt frelsi sem brotið var á. 

Með gjörningnun er listamaðurinn að minna samfélagið á mikilvægi frelsi borgaranna 

og hvernig við getum neytað að hlýta ákveðnum lögum eða kröfum yfirvalda. Verkið 

5 Hafþór Yngvason, ritstj. The Black Cone. Monument to civil Disobedience (Reykjavík: Reykjavík Art 
Museum, 2012) 
6 Hafþór Yngvason, The Black Cone. bls.  
7 Hafþór Yngvason, The Black Cone. bls. 22  
8 Alberro, Alexander, Stimson, Blake, ritstj. Institutional critique: an anthology of artists´writings. 
(Massachusetts: MIT press) 2009. Bls 5 
9 Hafþór Yngvason, The Black Cone. bls. 29 
10 Hafþór Yngvason, The Black Cone. bls 30 

11 „Sierra, Santiago, Svarta keilan, minnisvarði um borgaralega óhlýðni ” Listasafn Reykjavíkur,   
9.desember. http://safneign.listasafnreykjavikur.is/is/verk/H-153 . 
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vakti reiði margra alþinginsmanna, sem mátti sjá meðal annars í fyrirsögn 

fréttablaðsisn Vísir  þar sem segir “ Svarta keilan tákn um ofbeldi á helgum stað”.12 

Seinna var verkið fjarlægt af Austurvelli.  

 

„Náttúran er gjöf guðs til mannsins. Hann skal drottna yfir 

fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og 

allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni.“ 13 
 

Siðfræði náttúrunnar 

Í bók Páls Skúlasonar, Náttúrupælingar, kemur hann inná  hugleiðingar um siðfræði 

náttúrunnar og um afstöðu manna til náttúrunnar.14 Kenning um að mennirnir noti 

náttúruna sem þrotlaust viðfangsefni í viðleitni sinni til að koma sér fyrir á jörðinni. 

Þessar hugmyndir eru ekki nýjar af nálinni. Þessi frumafstaða má jafnvel finna í 

Biblíunni þar sem við eigum samkvæmt skaparanum að leggja náttúruna, jörðina og 

dýr undir okkur.15 16  Allt í ríki náttúrunnar á að sitja eða standa eins og honum 

þóknast, þá sérstakelga dýrin.17 Dýrin hafa enga hagsmuni, ekkert sem þarf að taka 

tillits til. Samkvæmt Biblíunni var munurinn á mannverunni og dýri sá að mannveran 

hefur sál sem er tímabundinn föst í líkama hennar, en dýrinn ekki. Mannveran skilur, 

skynjar og gerir áætlanir um gjörðir fyrirfram á meðn dýrin skilja ekki heiminn né 

manninn. Þess vegna væru dýrin ómerkilegri og óæðri mannverunni.18 Allt miðast við 

þarfir, langanir og hagsmuni mannsins.Dýr sem ekki uppfylla þessi viðmið eru  

meindýr, óalandi og réttdræp. Öðru máli gegnir um húsdýr eða nytjadýr en líða þeirra 

þarf að vera þolanleg til þess að þau dafni og geti þjónað manninum  til matar, vinnu 

12 Garðar Örn Úlfarsson. „Svarta keilan tákn um ofbeldi á helgum stað” Fréttablaðið Vísir, 4. Október 
2012. Sótt 11.desember 2015 á http://www.visir.is/svarta-keilan-takn-um-ofbeldi-a-helgum-
stad/article/2012710049925  
13 Biblían. Fyrsta Mósebók 1:28-30  
14 Páll Skúlason. Náttúrupælingar : um stöðu mannsins í ríki náttúrunnar. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
2014. 
15 Páll Skúlason. Náttúrupælingar bls 118 
16 Biblían. Fyrsta Mósebók 1:28-30 
17 Páll Skúlason. Náttúrupælingar bls 113 
18 Páll Skúlason. Náttúrupælingar bls 117 
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eða leikja. Litið er á dýrin sem nytjahluti en ekki lifandi verur. Hagsmunir manna 

taldir æðri en líf annara lífvera.  Það verður að segjast að þessi afstaða hefur kynt 

undir siðleysi þar sem skammsýn nytjahyggja hefur ráðið ferðinni.19  

Hvernig ögrun og ýkt brot á viðurkenndri siðfræði birtist í 
mínum verkum, sem ádeila á yfirgang manna gagnvart 
náttúru og lífríki 
 

Flugur 
 

Hugmyndafræðin að verkinu Flugur á rót sína að rekja til dýrasiðfræði. Hugmyndin  

kviknaði í upphafi vegan umræðu um inniketti.  Það að halda köttum alltaf inni hlyti 

að vera þvert á vilja þeirra og eðli og þjóna eingöngu hagsmunum eigandanna og ekki 

siðferðislega rétt.  

Ég sá glugga í skólanum þar sem innara glerið var brotið og því komust flugur og 

önnur skordýr inn á milli glerjanna, en dóu ef þau fundu ekki leiðina til baka. Eftir að 

hafa virt fyrir mér dauðu skordýrinn ákvað ég notast við þau í næsta verk. Ég valdi að 

nota flugur sem efnivið, því fólk forðast almennt skordýr, þau valda hryllingi, vilja 

ekki snerta þau og finnst almennt að þau séu réttdræp. Vildi ég nýta mér dýrin til að 

gera verk, sem átti að hafa fagurfræðilegt gildi en en samtímis vekja áhorfandann til 

siðferðilegarar umhugsunar. Ég safnaði dauðum flugum úr glugganum, hnýtti þær líkt 

og fluguhnýtingarmenn gera og skreytti þær. Tók vængi af einni flugunni og setti 

marga vængi á aðra, tók höfuð af einni og setti mörg á næstu, tók glitrandi þræði og 

vafði um þær og límdi á þær perlur.20 Uppsettningin var gerð úr fjórum ferhyrndum 

blómafrauðum, sem límd voru beint á vegginn og skreyttu flugurnar festar á þau með 

títuprjónum, sem stungið var í gegnum þær. 21 Stækkunargler hékk úr loftinu við 

verkið, til að unnt væri að skoða smáatriðin betur.  

Við yfirferð á verkinu komu fram athyglisverð viðbrögð áhorfanda. Viðbjóður var 

hvað mest áberandi. Þó svo að almennt teljist það, að drepa skordýr ekki tiltökumál 

19 Páll Skúlason. Náttúrupælingar bls 117-118 
20 Sjá mynd 2 í myndaskrá  
21 Sjá mynd 3 í myndaskrá  
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og fáir komi þeim til hjálpar í neyð, vöktu þessi ýktu form og útlit dýranna umræðu. 

Sem snerist að mestu um að ekki væri tilhlýðilegt og viðeigandi að nota dýr á hvaða 

hátt sem er. Jafnvel þó þau væru glitrandi og perluskeytt til að gleðja mannsaugað.  

Umræða varð um að skordýr ættu eins og aðrar lífverur rétt á, að minnsta kosti á 

lágmarks virðingu. Þessi viðbrögð áhorfenda urðu mér hvatning til að halda áfram á 

sömu braut í komandi verkum mínum. Innblásin af verkum Santiago Sierra vildi ég 

reyna að vekja sterkar tilfinningar, ögra áhorfendum og vekja þannig umræðu um 

viðtekin gildi í umgengni okkar við náttúru, gjarnan með því að nota blákaldann 

veruleikann. 

Fiskar 

Tækifærið til að fylgja eftir ofangreindri humynd kom þegar okkur nemendum 

Listaháskólanum gafst kostur á að nýta okkur sem sýningaraðstöðu, gömlu 

síldaverksmiðjuna í  Marshallhúsinu, sem er í eigu HB Granda. Verksmiðjan, sem 

áður var mikið athafnarsvæði fullt af lífi, stendur nú autt á hafnarsvæði Reykjavíkur 

umkringt af lífi tengt sjávarútvegi, fiskveiðum og ferðamennsku. Ég reyndi að lifa 

mig inn í umhverfið og lífið við höfnina. Gaf mig á tal við starfsmenn HB Granda og 

fræddist um starfsemi fyrirtækisins, sjávarútveg fyrr og nú. Las mér til um fiska og 

fiskistofna. Gekk um höfnina og ræddi við sjómenn og útgerðarmenn um fiska, mið 

og veiðiaðferðir. Í frásögnum sínum lögðu flestir áherslu á mikilvægi fiskveiða til 

framfærslu þjóðarinnar. Augu þeirra glóðu þegar lýstu aflanum, silfulituðum 

fiskunum, spriklandi í netinu eins og silfur. “Silfur hafsins” nefndu þeir fiskana, 

holdgerfingar (silfur)peninga, örugg ávísun á auð og velgengni þeirra sem næðu þeim 

í net sín og seldu. Áberandi var að fiskinum var lýst sem vöru, ekki lifandi veru. Talað 

var um mikilvægi þess að stunda ekki ofveiðar, en bara í þeim tilgangi að viðhalda 

fisknum sem féþúfu fyrir manninn. Aldrei var talað um fiskinn sem lífveru, sem ætti 

einhvern siðferðilegan rétt í samfélaginu. Þessi staða lífvera í sjónum, einkum fiska 

varð mér innblástur að verkinu Fiskar.  

Á gömlu síldarbryggjunni sat ég í kulda og trekki og veiddi fiska á veiðistöng. Um 

leið og fiskurinn var dreginn á land var hann settur í mót þar sem hann kafnaði. Að 

því loknu var mótið notað til að steypa þessar síðustu stundir fisksins í gips.22 Fyrir 

22 Sjá mynd 4 í myndaskrá  
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sýninguna voru afsteypurnar settar í gluggakistu Marhallhúsins.23 Hvítar og líflausar 

afsteypur af fiskunum endurspegluðust í auðu húsi síldarverksmiðjunnar, húsi sem 

áður hafði verið svo fullt af lífi, en var nú tómt og líflaust.  

Viðbrögð áhorfenda á sýningu verksins urðu hörð. Reiði var hér mest áberandi. 

Viðbrögð sem ég hafði verið að fiska eftir. Reiði yfir því að verkið skyldi vera gert 

með því að drepa dýr. Dýr sem þó eru drepin af mönnum milljónum saman á hverjum 

degi til að afla okkur fæðu og fé. Skilaboðin í verkinu endurspegluðust í umræðunni 

um viðhorf okkar til annarra lífvera. Hvernig við forðumst að hugsa út í hvaðan varan 

kemur sem við neytum, svo lengi sem hún þjónar löngunum, þörfum og hagsmunum 

okkar. En ef blákaldur veruleikinn er settur fram á annan hátt eins og í þessu verki þar 

sem fólk horfist í augu við dauða þeirra dýra sem við leggjum okkur til munns, vakna 

tilfinningarnar. Verkið vakti viðbrögð og umhugsanir um siðferði og yfirgang 

mannsins gagnvart náttúru og lífríki. Aftur má sjá áhrif verka Santiago Sierra þar sem 

fram kemur ögrun, tilfinningar og umræða. 

Botnvarpa 

Sama hugmyndafræði er að baki verkinu  Botnvarpan. Þetta verk óx af umræðu og 

íhugun minni um lífríki hafsins og framgang manna á þeim vettvangi. Hugmyndin að 

verkinu byggist einkum á rannsóknarniðurstöðum Hafrannsóknastofnunar. Annars 

vegar af dýptarkorti af hafsbotni.24 Þar sem dýpt sjávar eru sett fram í mynd. Þar eru 

litir og litatónar látnir merkja ákveðna dýpt sjávar. Hins vegar kynnti ég mér 

rannsóknir á áhrifum veiðarfæra á hafsbotninn kringum Ísland. Þar kemur fram að 

botnvörpur, dragnætur og plógar, sem notaðar eru við veiðar eru öll dreginn eftir 

hafsbotninu og eyðileggja um leið kóralla, svampa og sæfjaðrir.25  

Verkið Botnavarpan var sýnd í Marshall-húsinu eins og Fiskarnir. Verkið var staðsett 

fyrir framan hurðarop, aðalinngang sýningarinnar, eina innganginum að verkum 

þeirra listamanna sem sýndu á þessari sýningu. 26  Verkið vísaði til dýptarkorts 

23 Sjá mynd 5 í myndaskrá  
24 Sjá mynd 6 í myndaskrá  
25 „Áhrif veiðarfæra á hafsbotn” Hafrannsóknastofnun, 5.apríl 2013. 
http://www.hafro.is/undir.php?ID=16&REF=2 

26 Sjá mynd 7 í myndaskrá  
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Hafrannsóknarstofnunar. 27  Það var búið til með því að dreifa litardufti í ýmsum 

litartónum á gólfið, sem myndaði þannig stórt litríkt “dýptarkort”.28 Til að komast inn 

á sýninguna varð áhorfandinn að ganga yfir verkið, sem um leið skemmdist að hluta. 

Litarduftið festist neðan á skónum og dreifðist með fótsporum áhorfenda um 

sýningarsvæðið.29 Hver og einn einstaklingur sem gekk yfir verkið átti sinn þátt í að 

eyðileggja það. Því fleiri og stærri fætur sem óðu yfir verkið því meiri varð 

skemmdin. Þetta verk krafðist þess að hver og einn tæki ákvörðun um sinn þátt í að 

eyðileggja verkið. Hann varð að vega og meta hvort hann ætlaði að láta hagsmuni sína 

og löngun, að skoða sýninguna fyrir innan ráða ferð eða hlífa verkinu. Þetta 

undirstrikaði ábyrgð hvers og eins í umgengni við listaverkið (náttúruna). Þetta verk 

gerði því áhorfendan virkan í að framkalla viðbrög við verkinu, ólíkt Fiskunum þar 

sem gestir sýningarinnar gátu valið að skoða þá eða ekki. 

Viðbrögðin við þessu verki og eyðileggingu þess voru fyrst og fremst sorg og afsökun 

á að eyðileggja listaverk sem erfitt yrði að skapa aftur. Umræðan að hugmyndinni að 

baki verksins óx fram þegar gestir veltu fyrir hvað myndin á gólfinu táknaði, af hvaða 

svæðum hafsins það væri ættað, lífríkinu sem þar væri og áhrif fiskveiða með 

botnvörpu á náttúru hafsins. Umræðu um umgengni mannsins við náttúruna. 

Hugmyndafræðin að baki verkunum Botnvarpa og Fiskar koma frá náttúrusiðfræði. 

Hagsmunirnir eru miklir við fiskveiðar og því vill siðferðislega hliðin falla í skugga. 

Erum við búin að glata okkur í græðgi?  Frumforsenda alls siðferðis hlýtur að vera 

fólgin í hversdagslegri umhyggju og tillitssemi gagnvart öllu sem lifandi er. 30 

Áhrif Santiago Sierra á verkin eru augljós þar sem efniviður verkanna er tekinn 

ófegraður úr bláköldum veruleikanum, ögrað með því að þverbrjóta 

siðfræðihugmyndir, á þann hátt varpa ljósi á það sem viðgengst, vekja ádeilu og 

umræðu. 

 

27 Sjá mynd 6 í myndaskrá 
28 Sjá mynd 8 í myndaskrá  
29 Sjá mynd 9 í myndaskrá  
30 Páll Skúlason. Náttúrupælingar bls 124 
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II. Hluti 

Þvingun 
 

 

 Merking orðsins þvingun, samkvæmt orðabók AB31 getur þýtt að neyða e-n til e-s, 

valda ama eða pína. Önnur meira líkamleg merking er að troða, þrýsta og klemma. 

Orðið þvingun getur höfðað til hlutlægrar þvingunar annars vegar og hins vegar til 

huglægar þvingunar. Hlutlæg þvingun getur verið ákveðið rými, sem takmarkar eða 

setur ákveðin mörk. Hlutlæg þvingun getur verið líkamleg líkt og hlekkir eða 

handjárn eða að þvinga hluti saman með t.d lími eða þvingum. Huglægar þvinganir 

geta verið hugmyndir eða skoðanir, sem fá eintakling til að hegða sér eða hugsa á 

ákveðin hátt (t.d. hefðir, lög og reglur). Oft til að viðhalda venjum og hugmyndafræði 

ríkjandi samfélags. Þessar huglægu þvinganir geta falist undir yfirborðinu, talist 

sjálfsagðar, verið erfitt að breyta og áhrif þeirra ekki alltaf augljósar. Huglægar 

þvinganir ganga oft þvert á hagsmuni, skoðanir og vilja þess sem fyrir þvingun 

verður, ekki svo ósjaldan án þess að hann leiði hugann að því. Orðið vísar líka til 

ákveðnar þyngdar eða byrðar, sem hamlar einstaklingi að hegða sér eða hugsa á 

auðveldan og eða opinskáan hátt. Ögrun sem ég fjallaði um hér að framan beinist 

gjarnan að ríkjandi þvingunum í samfélagi. Þeir sem varpa af sér byrgðum þvingana 

eða stíga út fyrir ríkjandi mörk (þvinganir) samfélags og fara ótroðnar slóðir ögra. Að 

hluta til er ögrun mótsögn þess að láta þvinga sig. Til að ögra getur því verið leið að 

draga fram í dagsljósið þvinganir sem viðgangast í samfélaginu, setja þær fram á 

ögrandi hátt og vekja þannig tilfinningar og umræðu um þær. 

Að nota hamlandi aðstæður og eigin líkama til að framkalla 
tilfinningu um þvingun við listsköpun 

Matthew Barney  
 
Matthew Barney er listamaður sem vakti mig til umhugsunar um áhrif þvingana í 

listsköpun. Barney hefur unnið að Drawing Restraint röðinni allann sinn feril eða frá 

31 Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók 
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árinu 1987.32 Kjarni verkanna grundvallast af því að nota líkamlegar þvinganir eða 

hamlanir við listsköpun.33 Í verkum hans koma greinilega fram tengslin við líkama 

listamannsins, þó að hann sé ekki til sjáanlegur.  

Drawing Restraint 14 var sýnt var í San Francisco Museum of Modern Art árið 

2006.34 Í verkinu nýtir Barney sér arkitektur byggingarinnar til að framkalla hamlanir 

og þvingandi aðstæður við listsköpun. Hann klifrar upp vegg, sem búið er að útbúa 

sem klifurvegg, kemst þvert yfir rýmið með því að klifra í járngrind í loftinu og að 

lokum situr hann í klifurbelti og styður sig við reipi til að geta gert teikningu á loftið. 

Á sýningunni er teikningin til sýnis á veggnum og í kringum hana var öllu raðað, sem 

hann notaði við að teikna myndina, reipi, karabínur o.s.fr. Einskonar negatíva af 

gjörningnum. Í öðru rými var sýnd kvikmynd í fullri lengd, sem sýndi ferlið við 

listsköpunina, allt frá því að hann byrjar að klifra upp vegginn og þar til hann gerir 

teikninguna. Tengingin við líkamann og gjörninginn er því fremur auðlesin. Ef 

teikningin er skoðuð má lesa úr henni þær aðstæður sem listamaðurinn var við þegar 

hún var teiknuð.  

Glerþök og rúllustigar 

Staða kvenna endurspeglast í þvingunum samfélagsins.  

Við hugleiðingar mínar um hugtakið þvingun þróuðust hugmyndir að næstu verkum. 

Ég velti fyrir mér áhrifum þvingunar á möguleika mannsins og dýra til að þroskast, 

dafna og njóta sín. Áhrif þvingana á skapandi hugsun, siðferði, gagnrýna hugsun, 

listsköpun og samskipti. Þessar hugleiðingar áttu að hluta til uppsprettu í fyrri verkum 

sem byggðu á ögrun. Með því að varpa ljósi á þvinganir, sem viðgangast í samfélagi 

okkar vildi ég enn og aftur ögra, vekja sterkar tilfinningar, hvetja til umræðu og 

ádeilu. Innblásin af verkum Matthew Barneys vildi ég nota minn eigin líkama í 

verkin, gjarnan til að hægt væri að máta sig við aðstæður og upplifa tilfinninguna.   

32 Adrian Searle. „ Matthew Barney: 'My work is not for everyone' ” The Guardian 16.júní 2014. Sótt 
11. desember 2015 á http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jun/16/matthew-barney-river-of-
fundament-film . 

33 Thomas Logoreci. „SFMOMA Curator on Matthew Barney.” SF360, 17.júlí 2006. 
http://www.sf360.org/?pageid=4177  
34 Sjá mynd 10 í myndaskrá  
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Nærtæk og hugleikin viðfangsefni þvingunar er staða kvenna í samfélagi manna. 

Kyndbundin mismunun (e. gender discrimination), þar sem einstaklingar af öðru kyni 

njóta ekki sömu réttinda og tækifæra og einstaklingar af hinu kyninu. 35 Þar sem 

vísvitandi er beitt mismunun vegan þess eins að vera af öðru kyni. Mismunun sem 

hefur og gerir konum mun erfiðara að koma hugsunum og sjónarmiðum á framfæri, 

hafa áhrif í þjóðfélaginu, njóta uppskeru af hæfileikum sínum og komast í 

valdastöður. Rannsóknir sýna að konur á Íslandi ljúka frekar stúdentsprófi og hafa 

marktækt hærri einkunnir en piltar. 36 Þær eru meirihluti nemenda í háskólum og 

líklegri til að ljúka æðri prófgráðu. En þegar skoðuð er kynjadreifing í yfirmanns- og 

stjórnunarstöðum í samfélaginu er mikill meiri hluti karlar.37 Menntun og námsgeta 

skilar konum ekki sömu tækifærum og körlum. Nærtækt dæmi er að benda á fjarveru 

kvenna í listasögu. Talað er um  hugtakið  glerþakið (e. glass ceiling) sem lýsir þeim 

ótal hindrunum, bæði sýnilegum og ósýnilegum sem hindra konur í að ná áhrifum, 

völdum og njóta sín.38 Á meðan að hugtakið glerrúllustiginn er notaður yfir feril 

karlmanna sem sækjast eftir valdastöðu. 39  Þó svo lög og reglugerðir hafi verið 

innleidd á okkar landi, sem eiga að jafna rétt karla og kvenna, ná þau ekki fram og 

undirstrika hversu sterkar huglægar þvinganir ríkja í samfélaginu. Þvinganir sem eru 

huldar og ósýnilegar þannig að landslög ná ekki að festa fingur á þeim.  

Staðalímyndir kvenna í samfélaginu hafa verið taldar hindranir fyrir því að konur 

veljist í æðri stöður. Forystuhæfileikar og framúrskarandi hæfni hafa verið talin 

35 Barbara Czarniawska. „Doing Gender unto the Other: Fiction as a Mode of Studying Gender 
Discrimination in Organizations” Gender, Work & Organization 13, n. 3 (maí 2006): 234-135, doi: 
10.1111/j.1468-0432.2006.00306.x 
36 Rósa Erlingsdóttir. „Hver eru kynjahlutföll í greinum innan Háskóla Íslands?“ Vísindavefurinn, 2. 
september 2002. Sótt 20. nóvember 2015. http://visindavefur.is/svar.php?id=2676 . 
37 Anna Hulda Sigurðardóttir, Ómar Berg Torfason, Jóhannes Ó Stephensen, Guðni Tómasson, 
Sigurður E Levy, Magnús Heimisson. „Hlutdeild kvenna í íslensku atvinnulífi.” Samtök atvinnulífsins. 
Sótt 11. Desember 2015 af http://www.vinnumarkadur.outcome.is/files/CI%20-
%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_1606926578.
pdf  
38 Kristín Heiða Kristinsdóttir. „Fleiri konur í kolkrabbann!” Vera, 1.apríl 1999, bls 16. Sótt 
11.desember 2015 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=346433&pageId=5429646&lang=is&q=gler%FEaki%F0 . 
39 Erla Björg Gunnarsdóttir. „Karlmenn í forystu fyrir fjölmennar kvennastéttir” Fréttablaðið Vísir,  11. 
janúar 2014, bls. 4. Sótt 11. Desember 2015 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=376777&pageId=6146813&lang=is&q=gler%FEaki%F0 . 
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karlmannleg einkenni og ættu því þessar stöður ekki við konur.40 Konur hefðu nóg að 

gera við að halda heimili og hugsa um börnin og því ómögulegt fyrir þær að taka 

meira á sig.41 Ögrun á ímyndinni getur vakið mikla reiði í samfélaginu líkt og má sjá í 

athugasemdum Guðmundar Finnbogasonar um stuttklipptar konur. Þar sem hann segir 

að slíkur gjörningur sé stríð gegn lögmálum náttúru og fegurðar. Konur væru með því 

að klippa hár sitt stutt, að ráðast á eina af grunnstoðum samfélagslegra skilgreiningar 

á karl og konu. Stutta hárið væri því tákn um ógn við samfélagið og menningarlega 

spillingu. 42 Athyglisverð umfjöllun, sem sýnir að þvinganir samfélags ná niður í 

minnstu atriði útlits.. 

Hvernig  líkamleg þvingun er notuð til að vekja umræðu um feminísk 
málefni  í verkum mínum.  
 

Gapastokkur kvenleikans  

Hugmyndin að fyrsta verkinu í þessari röð, Gapastokki kvenleikans, á rætur sínar að 

rekja til hugleiðninga um hvernig fastmótaðar hugmyndir í samfélaginu móta 

líkamstjáningu kvenna og karla. Líkt og stutta hár kvenna vakti reiði um ósæmileg 

hegðun kvenna fannst mér hugmyndir um hvernig fætur kvenna skildu staðsettir þegar 

þær sætu vera athyglisverðar. Almennt er talið kvenlegt að sitja með korsslagðar 

fætur.43 Það þykir klúrt, ögrandi og gefa kynferðislegar vísbendingar ef kona situr 

með langt á milli hnjánna. Þessi staða fóta undirstrikar karlalega hegðun konu. 

Krosslagðar fætur gefa til kynna að kona sé ekki til í tuskið eða jafnvel óánægð með 

eiginmann eða kærasta. 44 Krosslagðar hendur og fætur eru kallaðar lokuð staða í 

samskiptafræði og tákna að vikomandi er ekki tilbúinn til samskipta eða gefa af sér. 

Önnur einföld skýring á krosslögðum fótum kvenna er, að þá sjáist ekki undir stutt 

40 Jackson, Jerlando og Callaghn, Elizabeth. „What Do We Know About Glass Ceiling Effects? A 
Taxonomy and Critical Review to Inform Higher Education Research.” Research In Higher Education 
50, n. 5 (mars 2009): 463. doi: 10.1007/s11162-009-9128-9 
41 Kristín Heiða Kristinsdóttir. „Fleiri konur í kolkrabbann!”  
42 Þórdís Bachmann. „ Drengjakollar og drusluskömm” Kvennablaðið, 24.október 2015. Sótt 
11.desember 2015 á http://kvennabladid.is/2015/10/24/drengjakollar-og-drusluskomm-2/ . 
43 Allan Pease. Body language : how to read others thought by their gesture. London: Sheldon Press, 
1987. Bls 66 
44 Allan Pease. Body language bls 66 
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pils þeirra.45 Ljóst er að viðteknar fastar hugmyndir um viðeigandi fótaburð kvenna 

eru mjög fastmótaður í samfélagi okkar.  

Fyrr á tímum voru þeir, sem brutu af sér settir í gabastokk. Líkami þeirra var 

þvingaður og læstur í ákveðinni stöðu. Gapastokkurinn var á fjölförnum stöðum 

þolandanum til háðungar og öðrum til viðvörunar.46 Nafnið Gapastokkur kvenleikans 

var valið til að leggja áherslu á þvingun í verkinu, en er líka vísun í spor líkamans í 

verkinu, þar sem götin á gabastokknum voru formuð eftir þeim líkamspörtum sem 

skyldu læstir inni.  

Skúlptúrinn er úr gegnheillri furu, en búið að tálga negatívt form af krosslögðum 

lærum mínum í viðarbútinn.47 Formið var nákvæmlega mótað eftir lærum mínum og 

ef ég fór með fæturnar ofan í raufarnar, var ekki annað hægt en að sitja með 

krosslagðar fætur. Raufarnar voru það djúpar að þegar ég kom mér fyrir í þeim var 

erfitt að komast úr. 

Að vinna verkið í furu hentaði hugmyndinni vel. Þvingandi gapastokkur úr við, en 

ekki mjúkt mótanlegt form eða formleysa. Viðurinn gefur einnig tilfinningu fyrir 

tíma. Tímanum sem það tók tré að vaxa og verða að stórum stofni, tíminn sem það tók 

að vinna í efnið. Endurspeglar þann langa tíma, sem hugmyndir og hefðir hafa mótast 

og festst í sessi í samfélaginu. Hefðin að kvenlegt sé að sitja með krosslagðar fætur. 

Viðurinn er harður og ekki auðvelt fyrir mjúkt hold og bein að breyta, frekar en að 

breyta gömlum hugmyndum og hefðum.  

Þegar skúlptúrinn var látinn standa einn voru skilaboðin eða tilfinningin sem honum 

er ætlað að koma til skila ekki svo auðlesin. Þessi staðreynd undirstrikar að ríkjandi 

þvinganir í samfélagi okkar eru til staðar en ekki augljósar fyrr en á þær er bent. 

Þegar skúlptúrinn er mátaður, upplifir sá, sem mátar verkið áþreifanlega þvingunina. 

Ekki er hægt að hreyfa fæturnar, staðan er óþægileg og verður verri því lengur sem 

þvingunin varir. Sú staðreynd að erfitt er að komast úr forminu af eigin ramleik vekur 

tilfinningu um að vera ósjálfbjarga, ótta og innilokunarkennd. Samstaða og 

45 Allan Pease. Body language bls 74  
46 Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók 
47 Sjá mynd 11 í myndaskrá 
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hjálparvilji áhorfenda verður að vera til staðar til að aflétta þvingun og ná þeim sem 

mátar úr verkinu. Gabastokknum er ætlað að vera feminisk ádeila á fastmótaðar 

hugmyndir samfélagsins um stöðu kvenna sem erfitt er að breyta.  

Áhrif listamannsins Matthew Barney eru augljós í þessu verki.  Hamlandi þvinganir 

ásamt líkamlega forminu sem gefur til kynna líkama, sem þó er ekki lengur til staðar. 

Einskonar negatíva af gjörningi, sem átt hefur sér stað.  Stærðin á skúlptúrnum, sem 

hægt að máta við líkamann. Eitthvað sem er minna en líkaminn í heild sinni, en stærri 

en það, sem passar í lófa. Eitthvaðsem hægt er að halda á ekki ólíkt og halda á barni.  

Róla 

Í verkinu Rólan held ég áfram að þróa hugmyndir og aðferðir sem ég notaði í 

Gabastokki kvenleikans, þvingunum og sjálfheldu til að vekja athygli á fastmótuðum  

hugmyndum og hefðum samfélagsins um stöðu kvenna.48  Hugmyndum sem taldar 

eru svo sjálfsagðar, að við tökum ekki eftir þeim nema á þær sé bent. Hugmyndir og 

hefðir sem jafnvel hafa mjög neikvæð og hamlandi áhrif á það, að konur fái að njóta 

sín og fái sömu tækifæri og karlar í samfélaginu.    

Rólan er ekki ólík öðrum rólum nema að á setunni eru tvö göt, nákvæmlega mótuð 

eftir mínum eigin lærum. Setan er úr gegnheillri furu og fest í loftið með fjórum 

löngum hvítum köðlum. Í fyrstu var Rólan hluti af gjörningi, þar sem ég fékk aðstoð 

áhorfenda til að komast í hana. Rólaði mér án þess að ná með fótunum niður á gólf. 

Eftir smá stund byrjaði ég að finna fyrir verkjum af þrýstingnum undan götunum í 

setunni. Ég reyndi árangurslaust að komast úr rólunni. Gjörningnum lauk með að 

áhorfendur þurftu að hjálpa mér úr Rólunni þar sem ég var komin í algjöra sjálfheldu 

og leið illa. Það sem eftir var sýningarinnar hékk Rólan tóm niður úr loftinu.  

Margt er líkt með verkunum Gabastokki kvenleikans og Rólunni, báðar unnar í 

samskonar efni, báðum ætlað að vera feminísk ádeila með því að nota líkamlegar 

þvinganir. En Rólan er að vissu leiti auðlesnari, bæði sem gjörningur og skúlptúrinn 

einn og sér.  

48 Sjá mynd 12 í myndaskrá 
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Það eru aðalega stelpur og ungar konur sem róla sér. Rólan tengist ekki svo sjaldan 

kvenleika og fegurð í list. Flestir þekkja rólu af eigin raun, sem saklaust leiktæki. Í 

Rólunni er þessum vel þekkta hlut, sem flestir hafa mátað líkama sinn við einhvern 

tíman, breytt þannig að þvingunin verður fljótlega yfirþyrmandi og algjör sjálfhelda 

fyrir þann sem í henni er. Sú sem rólar er algjörlega háð aðstoð þeirra sem standa í 

kring. Rólan undirstrikar líka stjórnleysi þess sem situr í rólunni. Fæturnir ná ekki 

niður á gólf og getur sá sem rólar hvorki ráðið hraða eða stoppað róluna. Hún  hangir í 

lausu lofti á valdi þeirra sem í kringum hana eru, sem gætu stoppað róluna og hjálpað 

henna út, en líka ýtt henna hraðar og lengt þrautir hennar.  

Eftir gjörninginn, þegar Rólan hékk ein og sér voru margar vísanir í líkamann og 

gjörninginn. Líkamann mátti skynja af götunum í setunni. Hæðin á setunni var örlítið 

hærri en hæðin á fótleggjum mínum og gaf þannig til kynna að götin væru fyrir fætur 

og  auðveldaði þann lestur. Þar sem flestir þekkja rólu voru áhorfendur óhræddari við 

að máta sinn eiginn líkama við verkið, en við Gabastokk kvenleikans.   

Í Rólunni má á sama hátt og ég lýsti í umfjöllun um Gabastokki kvenleikans sjá áhrif 

af verkum listamannsins Matthew Barney.   

Uppáþrengjandi 
 

Síðasta verk mitt sem ég fjalla um í þessari ritgerð er innsetningin Uppáþrengjandi 

sem sýnd var í Skúrnum 2015.49 Í þessu verki vinn ég áfram með hugmyndafræði 

feminista um stöðu konunnar í samfélaginu. Ég vildi efnisgera hversu erfitt er fyrir 

konur að brjótast undan oki staðalímynda samfélagsins og fóta sig utan ramma þeirra.  

Innsetningin samanstóð af skúlptúr og ljósmynd. Skúlptúrinn var afsteypa af líkama 

mínum, sem náði frá brjósti og rétt yfir höku. Herðar og háls voru hér valin í þeirri 

merkingu að bera eitthvað á herðum sér, að bera byrgðir. Einnig vegna þess að 

hálsinn er mjög viðkvæmur líkamshluti. Aftan á afsteypunni var rauf, þar sem hægt 

var að smeygja sér inn í hana. Negatífan af líkamanum var því innan í skúlptúrnum, 

en að utan var hann mótaður sem kassi. Afsteypan var úr gegnheilu gipsi og vóg  um 

50 kg fyrstu dagana. Skúlptúrinn var látinn standa á ferköntuðum ramma úr mjóum 

49 Sjá mynd 14 í myndakrá 
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furuspýtum, þannig að ef ég stóð innan í viðarrammanum og setti skúlpturinn á mig, 

féll afsteypan að hálsi mínum og höku og hvíldi á viðarrammanum. Á vegg andspænis 

skúlptúrnum var ljósmynd í stærðinni A4.50 Ljósmyndin sýndi hvernig ég stóð með 

gipsskúlptúrinn á herðum mínum án viðarrammans.   

Uppsettningin í rýminu var hugsuð þannig að þegar áhorfandinn gengi inní rýmið 

blasti skúlptúrinn við honum. Á veggnum andspænis skúlptúrnum var ljósmyndin. 

Áhorfandinn myndi skoða skúlptúrinn áður en hann tæki eftir ljósmyndinni. Með því 

að skoða ljósmyndina myndi skilningur hans á skúlptúrnum dýpka.51  

Skúlptúrinn var úr gegnheilu gipsi en viðarramminn sem hann stóð á úr furu. Gipsið 

og furan höfðu hráa áferð, ekki búið að mála, lakka eða pússa. Hráu áferðinni var 

ætlað að gefa til kynna að það sé ekki verið að fegra hugmyndina heldur undirstrika 

blákaldann veruleikann. Gips sem efniviður átti hér vel við vegna mikillar þyngdar 

sinnar.  

Í verkinu vísar viðarramminn til þeirra fastmótuðu hugmynda um stöðu kvenna í 

samfélaginu sem er ætlað að halda þeim í ákveðnum skorðum.  Hann lítur 

sakleysislega og veikburða út, ekki til þess gerður að loka af eða læsa konu inni. Það 

virðist hægðarleikur fyrir hana að smeygja sér út fyrir rammann. Þetta er tilvísan til 

þess að lög og reglur í þjóðfélaginu miða að því að jafna stöðu karla og kvenna, en 

það er eitthvað annað, oft ósýnilegt sem gerir að sú er ekki reyndin.  

Annað kannski meira sjáanlegt, sem gerir að hún á erfitt með að stíga út fyrir 

rammann er þungur gipsskúlptúrinn sem hún ber á herðunum. Afsteypan af hálsi 

herðum og höku rígheldur höfðinu í ákveðinni, þvingandi stöðu, þannig að hún 

neyðist til að horfa upp og beint fram. Búið skorða hana af,  þannig að hún getur ekki 

skoðað í kringum sig, ekki ætlað að mynda sér eigin skoðanir. Nándin við líkamann 

má sjá af negatívu brjóstmyndinni og þeirri hæð sem hún stendur í ofan á rammanum. 

Skúlptúrinn er mótaður af líkama konunnar, fastofinn við hana, eftirmynd hennar eins 

og afkvæmi eða hluti af henni sjálfri. Hvorutveggja sem dregur úr líkum á því, að hún 

50 Sjá mynd 15 í myndaskrá  
51 Sjá mynd 16 í myndaskrá  
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ákveði að varpa af sér byrgðunum. Þyngdin vísar auk þess til þess að kröfur til kvenna 

eru miklar og erfitt að axla þær án þess að láta þær hvíla á rammanum.  

Í Uppáþrengjandi er gjörningurinn framkvæmdur að einvherju leiti með að hafa 

ljósmyndina með skúlptúrnum. Ljósmyndin undirstrikar þyngdina enn fremur, sem 

sýnir mig rogast með skúlptúrinn á herðunum og fæturnar við það að kikna. Þetta 

leiðir hugann að þeirri staðreynd að til þess að ná áhrifum og völdum í samfélaginu 

þurfa konur að leggja mun harðar að sér. Auk menntunar og starfa halda þær áfram 

hlutverki sínu sem mæður, húsmæður og eiginkonur í fullu starfi. Þyngdin á 

skúlptúrnum gefur til kynna að það er hætta á að konur þreytist og gefist upp, ef þær 

ætli sér að fara út fyrir þann ramma sem samfélagið ætlar þeim, en gæti líka styrkt 

þær. 

Að standa innan í rammanum er ekki óþægileg upplifun, veitir meira segja nokkra 

öryggistilfinningu. Ramminn er það víður að einstaklingar með mismunandi vaxtarlag 

passa ágætlega inn í hann og geta hreyft sig aðeins án þess upplifa þvingun. Erfiðara 

getur verið að máta á sig skúlpturinn, sem er einstaklingsmótaður og því einstakur 

fyrir þá konu sem hann er afsteypa af. Auðvelt er að finna fyrir þyngdinni, en formið 

fellur ekki að einstaklingnum. Það getur verið erfitt að setja sig nákvæmlega í spor 

annarra,  þó svo maður átti sig á að þau séu ekki létt. Reglulegt form rammans passar 

betur með öðrum formun, en lífræn og óregluleg form passa ekki eins vel saman.  

Áhrif listamannanna tveggja Santiago Sierra og Matthew Barney sjást í þessu verki. 

Annars vegar legg ég áherslu á hráan og ómeðhöndlaðan efnivið í verkinu til að höfða 

til blákalda veruleikans líkt og Santiago Sierra. Þvinganir, líkaminn og gjörningurinn 

sem er til staðar í verkninu er að mörgu leiti líkur því sem tíðkast í Drawing Restraint 

verkum listamannsins Matthew Barney. Verkinu er ætlað að vera samfélagsádeila líkt 

og algengt er í verkum þessara tveggja listamanna. 
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Lokaorð 
 
Þær tilfinningar sem vöknuðu við rannsóknarvinnu og gerð listaverkanna sem ég hef 

lýst hér að framan, hefur skapast löngun til að vinna enn frekar með þessa 

hugmyndafræði. Náttúrusiðfræði og feminísmi eru í raun ná skyld. Báðar vekja 

athygli á fastmótuðum, oft óljósum hugmyndum um samskipti lifandi vera. Samskipti 

þar sem hinn sterkari ræður og notar þann veikari sér til hagsbóta og ánægju.  

Samskipti sem virða að vettungi virðingu og sjálfræði einstaklinga og dregur úr 

möguleikum þeirra til að njóta sín. Hefðir sem eru taldar svo sjálfsagðar að farið er 

eftir þeim hugsunarlaust. Í verkum mínum hingað til hef ég notað ögrun og þvingun 

aðalega til að vekja umræðu og ádeilu. Með því að nota líkama minn við gerð sumra 

listaverkanna undirstrika ég hversu nákomin og mikilvæg ég tel hugmyndafræðina að 

baki þeirra vera. Í komandi verkum ætla ég vinna meira með hlutverk áhorfenda. Gera 

þá af þátttökundum, þar sem þeir verða hluti af verkinu og með því meira meðvituð 

um málefni verkanna.  

 

 
  

 20



 

Heimildaskrá 
 

Bækur:  

 

Alberro, Alexander, Stimson, Blake, ritstj. Institutional critique: an anthology of 

artists´writings. Massachusetts: MIT press, 2009. 

 

Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók, önnur útgáfa, aukin og bætt. Reykjavík: Mál 

og menning, 1983 

Hafþór Yngvason, ritstj The Black Cone. Monument to civil Disobedience., 

Reykjavík: Reykjavík Art Museum, 2012 

Páll Skúlason. Náttúrupælingar : um stöðu mannsins í ríki náttúrunnar. Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2014. 

Páll Skúlason. Umhverfing : um siðfræði umhverfis og náttúru. Reykjavík : 

Háskólaútgáfan, 1998. 

Pease, Allan. Body language : how to read others thought by their gesture. London: 

Sheldon Press, 1987.  

 

Singer, Peter. Animal Liberation. 2. útg. London: Pimlico 1995. 

Greinar: 

Czarniawska, Barbara. „Doing Gender unto the Other: Fiction as a Mode of Studying 

Gender Discrimination in Organizations” Gender, Work & Organization 13, n. 

3 (maí 2006): 234-135, doi: 10.1111/j.1468-0432.2006.00306.x 

 

Erla Björg Gunnarsdóttir. „Karlmenn í forystu fyrir fjölmennar kvennastéttir” 

Fréttablaðið Vísir, 11.janúar 2014, bls. 4. Sótt 11. Desember 20015 

á http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=376777&pageId=6146813&lang=i

s&q=gler%FEaki%F0 . 

 21

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=376777&pageId=6146813&lang=is&q=gler%FEaki%F0
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=376777&pageId=6146813&lang=is&q=gler%FEaki%F0


 

 

Garðar Örn Úlfarsson. „Svarta keilan tákn um ofbeldi á helgum stað” Fréttablaðið 

Vísir, 4. Október 2012. Sótt 11.desember 2015 á http://www.visir.is/svarta-

keilan-takn-um-ofbeldi-a-helgum-stad/article/2012710049925  

 

Kristín Heiða Kristinsdóttir. „Fleiri konur í kolkrabbann!” Vera, 1.apríl 1999, bls 16. 

Sótt 11.desember 2015 

á http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=346433&pageId=5429646&lang=i

s&q=gler%FEaki%F0 . 

 

Searle, Adrian . „Matthew Barney: 'My work is not for everyone'” The Guardian 

16.júní 2014. Sótt 11. desember 2015 

á http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jun/16/matthew-barney-

river-of-fundament-film . 

Þórdís Bachmann. „Drengjakollar og drusluskömm” Kvennablaðið, 24.október 2015. 

Sótt 11.desember 2015 á http://kvennabladid.is/2015/10/24/drengjakollar-og-

drusluskomm-2/ . 

Myndskeið: 

SFMOMA. „Matthew Barney puts his body into his work.” Myndskeið, 1:27. Sótt 

11.desember 2015 á https://www.sfmoma.org/watch/matthew-barney-puts-his-

body-into-his-work/  

Vefsíður: 
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20x32(cm). Mynd sótt af http://kristing.is/work/eggtempera/sjalfsfroun-2010-
eggt-20-x-32-cm/ . 
 
 

 
Mynd 2: Nærmynd af verkinu Flugur 
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Mynd 3: Yfirlitsmynd af innsetningunni Flugur 
Flugur, 2014. Blönduð tækni, innsetning. 
 
 

 
 
Mynd 4: Nærmynd af verkinu Fiskar 
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Mynd 5: Yfirlitsmynd af innsetningunni Fiskar 
Fiskar, 2014. Gips, innsetning 
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Mynd 6: Reykjaneshryggur og nágrenni . Reykjavík: Hafrannsóknastofnunnin, 
2006. 
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Mynd 7: Botnvarpa, 2014. Litaduft, innsetning 
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Mynd 8: Nærmynd af verkinu Botnvarpa 
 

 
 
Mynd 9: Botnvarpa, 2014. Litaduft, innsetning 
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Mynd 10: Matthew Barney, Drawing Restraint 14, 2006. Innsetning. Mynd sótt 
af https://www.sfmoma.org/artwork/2006.113.1-2  
 

 
 
 
Mynd 11: Gapastokkur kvenleikans, 2015. Fura, 70x20x20 (cm) 
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Mynd 12: Nærmynd af verkinu Róla 
 

 
 
Mynd 13: Róla, 2015. Fura og kaðlar, gjörningur/innsetning 
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Mynd 14: Skúlptúr, hluti af innsetningunni Uppáþrengjandi 
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Mynd 15: Ljósmynd, hluti af innsetningunni Uppáþrengjandi 
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Mynd 16: Yfirlitsmynd frá innsetningunni Uppáþrengjandi 
Uppáþrengjandi, 2015. Gips, fura og ljósmynd, innsetning 
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