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Eldur, rafmagn og fjarskynjun samanstendur af níu videoverkum og hljóðverki í 

miðjunni, átta monitorar liggja á gólfinu í hring og þráðlaus sýndarveruleikagleraugu 

eru á hreyfingu í kring um verkið. Þau eru aðgengileg áhorfandanum á opnuninni og 

þegar ég er viðstödd til að aðstoða. Í miðjunni á hringnum liggur óreiða af 

rafmagnssnúrum, dvd spilarar, 2 hátalar og fleira sem þarf til að verkið haldist 

gangandi. Upp úr rafmagns óreiðunni í hátölurum heyrist varðeldur. Varðeldurinn er 

hljóð af youtube sem heitir: ✰ 8 HOURS ✰ Best Fireplace HD 1080p video ✰ 

Relaxing fireplace sound ✰ Full HD. Ég nota gamla og úrelta tækni í bland við nýja 

framandi tækni til þess að búa tilfinningu fyrir fortíð og framtíð. Varðeldurinn 

sameinaði hóp af fólki og breyttist svo í rafmagn, leiðslur og bylgjur sem sameina 

okkur í dag og eru komin til að vera.  

Myndefninu er stillt upp í 5 einingar.1 

1. Þrír skjáir sýna svarthol, sól og eld í holu.2 

2. Tveir skjáir sýna hugsanalestur eða fjarskynjun á milli tveggja vinkvenna. Ein 

sendir og önnur les3 

3. Tveir skjáir sýna annarsvegar mann fá rafstuð og hinsvegar konu kveikja í sinni 

eigin hendi.4 

4. Einn skjár sýnir konu með sjálflýsandi augu persónugera rafmagnað bál.5 

5. Seinasta einingin er áhorfandi á hreyfingu með skjá framan í sér. Inn í 

sýndarveruleikagleraugunum er gjörningur þar sem ég helli bensíni í hring í kring 

um áhorfandann, kveiki í honum og slekk með slökkvitæki. Það heyrist í eldinum 

og rafmagnssuð frá rafmagnsstaur sem stendur rétt hjá eldinum.6 

Verkið fæðist upp úr rannsókn á tengingu á milli elds, rafmagns og fjarskynjun sem er 

titill verksins. Það er engin rökrétt niðurstaða af þessari rannsókn heldur vildi ég búa 

til mynd af þessari tengingu hvort sem hún sé rökrétt eða ekki. Með því að púsla 

saman einingum myndast ein heild og stundum passa einingarnar ekki saman sem býr 

til spennu og ósvaraða ráðgátu.  

Lýsingin með verkinu gef ég upp ákveðna mynd af þessari tengingu. Sólin er 

eldhnöttur sem hleður jörðina eins og batterí. Undir sólinni er svarthol, það er þungt 

                                                
1 Sjá myndir 1 og 2 í viðauka. 
2 Sjá myndi 3 í viðauka. 
3 Sjá mynd 4 í viðauka. 
4 Sjá mynd 5 í viðauka. 
5 Sjá mynd 6 í viðauka. 
6 Sjá mynd 7 og 8 í viðauka.!!
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og djúpt. Inn í kjarna jarðarinnar er rafmagnað bál og í bálinu er kraftur. Krafturinn 

knýr mannslíkamann og hugann áfram. Hugsanir okkar eru stöðugt að renna saman 

þegar við deilum þeim með óteljandi mismunandi verkfærum. Fjarskynjun er leið til 

að sýna tengingu á milli okkar sem býr á dýpra sviði en við erum alltaf meðvituð um. 

Maðurinn þráir að stjórna því stjórnlausa. Þegar við náum stjórninni færist mannkynið 

á næsta stig. Fyrst var það stjórn á eldinum, svo rafmagnið og næsta skref er 

mögulega líkaminn og hugurinn sjálfur. 
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Viðauki 
 

Mynd 1: Uppstilling á 8 monitorum, hljóðverk í miðjunni. 

 
 

Mynd 2: Uppstilling á 8 monitorum, hljóðverk í miðjunni. 
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Mynd 3: Hola, Sól og Svarthol.  
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Mynd 4: Fjarskynjun: Sendir og Lestur. 

 
 

Mynd 5: Rafstuð og Brennandi hendi. 

 
 

Mynd 6: Rafmagnað bál. 
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Mynd 7: Áhorfandi með sýndarveruleikagleraugu. 

 
 

Mynd 8: Eldhringur inn í sýndarveruleikagleraugum. 
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Útdráttur 
Í þessum skrifum vil ég leiða lesandann í gegnum ótæmandi táknmynd af líkamanum, 

fæðingu hans og dauða. Útgangspunktur ritgerðarinnar er textinn Solar Anus eftir 

Georges Bataille. Textinn fjallar um táknræna tengingu allra hluta í heiminum og að í 

heiminum, stórt og smátt, séu aðeins tvær aðal hreyfingar: inn, út og í hring. Ég skoða 

hvaðan tákngerving kemur út frá fræðum Jacques Lacan, David Lynch og Carl Gustav 

Jung. Ég fjalla um mín eigin verk í tengslum við tákn í kvikmyndum og bókmenntum. 

Verkin eftir mig heita; Eilíf ást, Hungur, Gasoline, Undir fótum og inn í maga & Meet 

Your Maker. Ég skoða þrá mannsins í að sameinast út frá ýmsum sjónarhornum; út frá 

sálufélögum í Samdrykkju Platons og samruma manns og bifvélar í kvikmyndunum 

og bókunum Crash og Christine. Sjálfsmorð, sjálfsfróun og samrumi lífs og dauða eru 

rannsökuð í táknfræðilegu samhengi. Ég leitast við að útskýra ýmsar tákngervingar á 

rofi vitundar í höfðinu og frumstæða eiginleika líkamans sem hefur eingöngu þann 

tilgang að lifa af og viðhalda sinni tegund. Hryllingsmyndir eftir David Cronenberg 

og bækur Stephen King koma víðsvegar við sögu í tengingu við ótta hugans við sinn 

eigin líkama og að hafa ekki stjórn á líkamanum sínum. Ég fer inn í ormana sem eru 

tákn fyrir viðbjóð inn í manneskjunni og útskýri tengingu nauðgunar við BDSM 

menningu með rannsóknum frá læknum og lögreglu. Frá því yfir í 

sjálfseyðileggingarhvöt sem trúarlega tilfinningu. Með þessum punktum vil ég búa til 

mótsagnakennda heimsmynd sem varpar ljósi á viðhorf mitt til listarinnar, eilífðinnar 

og endaloka hennar.  
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Inngangur 

Það er jafn óþæginlegt að horfa á rassgat og að horfa í sólina, þrátt fyrir að 

rassgatið sé nóttin.1 Þannig útskýrir Georges Bataille fyrirbærið Solar Anus. Kjarni 

textans er að allt í alheiminum er skopstæling af einhverju öðru. Hæfileiki 

mannshugans að sjá líkindi með öllu í heiminum og finna endalausar táknrænar 

tengingar á milli hluta. Allt er eftirlíking af öllu. Bataille sýnir ákveðna mynd af 

alheiminum sem hefur endalausa möguleika á nýjum tengingum og fullyrðir að allur 

heimurinn hafi aðeins tvær aðal hreyfingar: Hringsnúning og kynferðislegar 

hreyfingar. Inn, út og snýst í hringi. Jörðin snýst um sjálfan sig og maðurinn leggst til 

hvílu og stendur upp og leggst aftur og aftur í skopstælingu af dauðanum og fæðingu. 

Hann færist upp og niður í samförum við andrúmsloftið sem stjórnast af 

möndulsnúningi jarðarinnar sem snýst í kring um sólina. Lífverur deyja aðeins til þess 

að fæðast eins og limur fer út úr líkama til þess að fara inn aftur. Líf viðheldur sér 

með því að deyja. Plöntur vaxa upp í himininn og brotna niður í jörðina. Hafið hefur 

samfarir við tunglið undir stjórn sólarinnar. Skýin draga upp vatnið og rigna því yfir 

jörðina aftur. Sjórinn er legið þar sem allt lífið á jörðinni er uprunnið. Öldurnar 

hreyfast fram og til baka í stöðugri sjálfsfróun.2 

Snákur sem étur sjálfan sig er algengt tákn fyrir óendanleika og hringrásar 

alheimsins.3 Hann gleypir sjálfan sig og heimurinn lokast inn í honum. Í hringnum 

hefur líkami hans sameinast sjálfum sér. Eins og karlmaður sem tekst að gefa sjálfum 

sér munnmök.4 Þetta eru mótsagnakenndar táknmyndir eilífðar og hringrásar sem 

sýna sjálfsmorð og sjálfsfróun. Snákurinn drepur sig á endanum. Sjálfsfróun er í eðli 

sínu endanleg ófrjósemi og engin frjóvgun getur átt sér stað. Myndirnar tákna eilífa 

hringrás en á sama tíma gjörsamleg endalok.  

„Líkaminn er kjarni tilvistar mannsins. Dauðinn eru endalokin og þar með er tilvist 

einstaklingsins fólgin í tilvist líkamans. Áhersla á líkamann er leið til að kanna ýmsar 

hliðar lífsins sem manneskja.“5 Segir David Cronenberg í viðtali um líkamann sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Georges Bataille, ,,The Solar Anus.“ The Anarchist Library: Anti Copyright, 1931, sótt 2. 
des 2016 á https://theanarchistlibrary.org/library/georges-bataille-the-solar-anus. 
2 Georges Bataille, ,,The Solar Anus.“!
3 Sjá mynd 1 í viðauka. 
4 Sjá mynd 2 í viðauka. 
5 David Cronenberg, „David Cronenberg and the Cinema of the Extreme.“ Viðtal, 21:20, sótt 
8. okt 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=bJMq-T40K_A. 
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aðal umfjöllunarefni í kvikmyndum sínum. Vitund mannsins flýtur takmarkslaust út 

fyrir rými höfuðsins en dauðleiki líkamans þjónar eins og þyngdarafl. Ég vil skapa 

ótæmandi mynd af þessu sambandi höfuðs og líkama sem fer út úr sér og inn í sig á 

sama tíma.  
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1. Táknrænar tengingar 

1.1 Draumar 

Samkvæmt Jacques Lacan er tákngervingin á sviði tungumálsins og í draumum sést 

tungumálið í sinni hreinustu, tærustu mynd. 6 Hugurinn býr til myndir úr alskonar 

innra með okkur og utan, eins og úrvinnsla úr vökunni. Í draumi er veruleikinn settur í 

gegnum síu tungumálsins og tungumálið leikur lausum hala. Martröð sýnir svarta 

kalda hendi grípa dreymandann í síðuna og tilfinningin er skelfileg og hræðileg. Við 

þessa atburðarrás tengir dreymandinn svörtu köldu hendina við skelfingu og þannig 

breytist hún í tákn fyrir þessar tilfinngar. Við skynjum fyrst gula litinn, súra bragðið 

og ilminn af sítrónunni og síðar koma hugtökin og lýsingarorðin. 7  

 

1.2 Hafið 
,,Eitt ótakmarkað haf meðvitundar varð að ljósi, vatni og efni. Þetta þrennt varð að 

mörgu. Þannig var öll veröldin sköpuð sem ótakmarkað haf meðvitundar er látlaust 

springur út innra með sér sjálfu.“8 orð frá Maharishi Mahesh Yogi sem David Lynch 

vitnar í. Lynch fjallar um haf meðvitundar sem kjarna alls í heiminum. Að heimurinn 

stýrist af sameiginlegri meðvitund allra hluta sem er í þessu tilviki tákngert sem haf. Í 

hafinu hittast mismunandi fyrirbæri og skapa ný fyrirbæri. Í hafinu býr 

sköpunarkrafturinn og hann vill meina að hægt sé að nálgast þetta haf í gegn um 

hugleiðslu.  

Carl Gustav Jung varpaði fram kenningu sinni um sameiginlega dulvitund allra 

manna.9 Sameiginlega dulvitundin er eins og net sem gengur í gegn um vitund allra 

manna. Netið sem viðheldur öllu því sem einstaklingar hafa sameiginlegt, við þurfum 

það sama, heillumst af því sama og tengjum við sömu myndirnar. Jung vill meina að í 

sameiginlegu dulvitundinni séu tákn sem allir tengja við og þess vegna eru ákveðin 

tákn endurtekin aftur og aftur og ofnotuð þangað til þau missa merkingu sína.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ólafur Gíslason, ,,Skammdegismartröð.“ Hugrunir (Greinasafn Ólafs Gíslasonar), 8. 
desember 2016, sótt 21. desember 2016 á 
http://hugrunir.com/2016/12/08/skammdegismartrod/.!
7 Ólafur Gíslason, ,,Skammdegismartröð.“!
8 David Lynch, Catching the big fish : meditation, consciousness, and creativity (New York: 
Penguin Group, 2006), bls. 47. 
9  Ólafur Gíslason, ,,Sigurður Guðmundsson: Tungumálið, náttúran, líkaminn og 
undirheimarnir.“ Hugrunir (Greinasafn Ólafs Gíslasonar), 23. nóvember 2016, sótt 21. 
desember 2016 á http://hugrunir.com/2016/11/23/sigurdur-gudmundsson/. 



! ! 5!

Eilíf ást er vídjóverk eftir mig og sýnir haf sem hefur verið hægt á og mismunandi 

tákn sem svífa ofan á því.10 Bleikur, blár og hvítur er litaregla verksins sem ég tengi 

við mýkt, væmni og tilfinningasemi. Blautar hendur opnast og sýna auðmýkt, skeljar 

opnast inn í höndum og rós snýst í hringi, nærmynd af andliti sem horfir beint í 

myndavélina og brosir hlýju brosi og fleiri myndir. Ég vildi fjalla um eilífa ást sem afl 

í heiminum og finnst í mjúku litum sólarupprásarinnar, í hlýju faðmlagi móður 

manns, hugtreystandi stuðningi náinna vina og í gleðitárum þegar maður skynjar nýja 

fegurð. Hafið í verkinu tengist meðvitundarhafinu sem Lynch talar um og táknin sem 

svífa ofan á því tengjast táknum sem búa í sameiginlegri dulvitund Jungs. Eins og 

hafið og rósin sem hafa djúpa merkingu en hafa verið svo ofnotuð með tímanum og 

misst merkingu sína. Helsti innblástur minn að verkinu var lagið Making Love eftir 

John Klemmer.11 Í laginu er rigning undir bergmálaðari djúpri en blíðri 

karlmannsrödd sem segir:  

 Að njóta ástar... Er að halda á litlu barni í fangi þínu... Er a halda í hendina á kærum 

vini þegar hann tekur síðasta andardrátt lífsins á þessari jörð... Er að bjarga og 

vernda vængbrotin fugl... Að njóta ástar... Allir og allt, stórt og smátt er stöðugt að 

njóta ástar. Ef ekki, þá ættu þau að gera það. Að njóta ástar. 12  

Þegar hann hefur lokið máli sínu rennur saxófóninn yfir hlustandann eins og foss 

og rigningin hættir aldrei. Ástin og samkenndin rennur í vatninu og í gegnum okkur 

öll. Nýfætt barn skilið eftir eitt er dautt og þarfnast samkenndar annara lífveru til þess 

að lifa af. 

2. Sálufélagar  

2.1 Samvaxin 

Í Samdrykkjunni eftir Platon lýsir Aristófanes upphafi ástarinnar með goðsögninni um 

að maðurinn var einu sinni tvöfaldur.13 Eins og kúla með tvö andlit, fjóra handleggi 

og fjórar fótleggi. Það voru þrjú kyn, kvenkyn-kvennkyn sem tengdust jörðinni, 

karlkyn-karlkyn sem tengdust sólinni og kvenkyn-karlkyn sem tengdust tunglinu 

vegna þess að tunglið hefur bæði jörð og sól í sér. Tunglið er lýst upp af sólinni og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sjá mynd 3, 4 & 5 í viðauka. 
11 John Klemmer, Making Love, Touch TRCD-1001, 1998, geisladiskur.  
12 Klemmer, Making Love. 
13 Platon, Samdrykkjan, Eyjólfur Kjalar Emilsson þýddi (Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag, 1999), bls. 77-84. 
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skyggt af jörðinni. Þessar kúlur æxluðu sér með því að leggja sæði og egg í jörðina og 

þannig gátu þær af sér afkvæmi. Kúlurnar voru svo öflugar að þær ógnuðu Guðunum 

svo Seifur ákvað að refsa þeim með því að rífa sérhvern einstakling í sundur. Sárið 

var saumað saman og eftir stóð naflinn sem ör eftir skurðinn. Í örvæntingafullri 

þráhyggju að vilja sameinast aftur lágu mennirnir í faðmlögum óhæfir til alls og dóu 

úr hungri. Seifur fann til með þeim og gerði þeim kleyft að sameinast aftur í gegn um 

kynmök og þannig halda mannkyninu við. Maðurinn gat þá upplifað þessa 

sameiningu aftur í líkamlegum unaði og fullnægingu og snúið sér aftur að vinnu sinni 

og öðrum nauðsynlegum þörfum. Þeir sem finna sinn eigin helming þurfa ekki kynlíf 

til þess að sameinast heldur hafa sálir þeirra sameinast og einlæg samvera þeirra dugir 

til. Þau vilja aldrei skiljast aftur í sundur. ,,Þráin og sóknin eftir þessari einingu heitir 

Eros.“14  

2.2 Hundurinn 

Eros er hundur sem eltir skottið sitt. Hann snýst endalaust í hringi í kringum sjálfan 

sig að reyna að ná skottinu sínu í þeirri viðleitni að finna sameiningu inn í sjálfum sér. 

Hann nær eigin skotti í smá stund, missir það og heldur áfram að snúast.  

Hungur er vídjó innsetning eftir mig sem fjallar um þessa þrá.15 ,,Oh, My love. My 

darling. I’ve hungered for your touch a long, lonely time.. Godspeed your love to 

me.“16 Epískir hljómar Unchained Melody með Righteous Brothers fylla upp í vitund 

áhorfandans sem gengur einn inn og lokar hurðinni á eftir sér og læsir. Rýmið er 

bleikt og heitt og áhorfandinn sest á bleikan skrifborðsstólstól. Þetta eru fjögur 

myndbrot klippt úr kvikmyndinni Ghost og þetta eru eingöngu myndir þar sem engin 

bein snerting á sér stað, aðeins ímynduð snerting.17 Ímyndaður gagnsær koss, hendi 

sem er alltaf á leiðinni að snerta vangann en gerir það aldrei, skuggi í rúminu, og situr 

ein djúpt hugsi í greipum fantasíunnar. Myndirnar og lagið endurtaka sig og halda 

áfram í endalausri hringrás. Hungur í snertingu og heild og hungrið í að sigrast á 

tómarúminu er gerð að varanlegri vídd. Áhorfandinn snýr sér við og sér sjálfan sig í 

speglinum sitjandi einn í læstu herbergi.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Platon, Samdrykkjan, bls. 84. 
15 Sjá mynd 6 í viðauka. 
16 The Righteous Brothers, Unchained Melody, Philles LP 4008, 1965, plata. 
17 Jerry Zucker, Ghost, DVD (Bandaríkin: Paramount Pictures, 1990.)  
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2.3 Hjartað 
Þegar barn er getið og fæðist þá fæðist líf og vegna þess að lífið endar í dauða þá 

fæðist dauðinn líka. Lífið og dauðinn þurfa hvort annað eins og elskendur. Samvaxnar 

tvíkynja verur sem snúast í hringi í leit að hvorri annarri. Lífið og dauðinn finna hvort 

annað í samhverfu faðmlagi elskenda. Hjartslátturinn í fóstrinu verður til sem er okkar 

aðal viðmið á lífi. Hjartað stjórnar öllum líkamanum í gegnum hringrás og 

endurnýjun, færir næringu í gegnum líkamann og dregur til baka og endurnýjar. 

Hjartað er tákngerving fyrir þessa elskendur lífs og dauða, og blóðið snýst í hringi inn 

í okkur. Hjartaslagið er lífið og bilið á milli slaga er dauðinn. Þannig liggur dauðinn 

inn í okkur, á milli slaga. Þangað til hjartað hættir að slá og líkaminn deyr.  

Dauðinn liggur inni í okkur og líkaminn þráir dauðann eins og líkaminn þráir kynlíf.  

 

2.4 Bíllinn 

Samruni manns og bíls býr til hraðari og hættulegri útgáfu af mannslíkamanum sem 

keyrir í átt að dauðanum. Bíllinn er framlenging af líkama þess sem keyrir. Stýrið, 

gírstöngin, bensíngjöfin, kúplingin, bremsan og öll önnur stjórntæki eru hluti af 

vöðvaminni bílstjórans. Bíllinn virkar eins og brynja þar sem bílstjórinn er falinn á 

bakvið rúðurnar og hann getur notað líkamann sinn eins og vopn. Steven King skoðar 

þennan ótta við bílinn sem vopn í bókinni Christine. 18 Og John Carpenter gerði að 

mynd af sama nafni.19 Aðalpersónan á í nánu sambandi við bílinn sinn og bílinn hefur 

sérstaka meðvitund. Bíllinn þarf á bílstjóranum að halda til að haldast gangandi og 

samruni þeirra býr til miskunnarlaust skrímsli á hjólum sem drepur fólk.20   

Í umferðinni í desember á síðasta ári sat ég undir stýri, knúin áfram af bensíni. Ég 

vil keyra áfram og öskrið úr vélinni er inni í mér. Ég og bíllinn sitjum föst saman í 

umferðinni í mótsögn við eðli okkar sem er keyrsla. Loksins komust við á hreyfingu 

en ég sleppi ekki spennunni að vilja keyra hraðar. Á fullum snúningi birtist rautt ljós 

og annar bíll fyrir framan mig. Hvellurinn verður að veruleika og óæskileg snerting á 

sér stað. Loftpúðinn springur, bíllinn er fullur af reyk, framrúðan brotin og spegillinn 

skakkur. Ég sit í þunga vælinu í útvarpinu og velti fyrir mér í andartak hvort ég sé 

ennþá á lífi. Síðan stend ég upp og fer út úr bílnum. Framanverður bíllinn er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Stephen King, Christine (London: Hodder and Stoughton, 1988.) 
19 John Carpenter, Christine, DVD (Bandaríkin: Columbia Pictures, 1983.) 
20 Sjá mynd 7 & 8 í viðauka. 
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beyglaður saman og bílapartar og glerbrot  í snjónum á veginum. Bílinn er ónýtur. Ég 

horfi á líkama bílsins míns, bílsins sem ég elskaði og hugsa um líkamann minn. Ég 

hugsa um andlitið á mér splundrast eins og framrúðan. Ég hugsa um limlestaðan 

líkamann minn í dökkrauðum snjónum. Ég stend dofin og stjörf og það eina sem ég 

heyri er í hjartanu mínu pumpa dauðanum í gegnum allan líkamann minn. Blóðið sem 

ætlar að storkna og leysast upp. Rennandi blaut í fæturnar og þurr í munninum með 

risastóra bílaröð í sjónlínu minni. Bílar sem bíða æstir og vilja komast áfram. Eins og 

púls er það náttúra umferðarinnar að haldast á hreyfingu.  

Snerting tveggja bíla leiðir af sér dauða. Snerting naktra líkama leiðir af sér nýjan 

einstakling og nýtt líf. J.G. Ballard fjallar um samruma kynlífs og dauða í bók sinni 

Crash sem David Cronenberg gerði að kvikmynd með sama nafni í framhaldi.21 

,,Hann lét sig dreyma um að deyja á sömu stundu og hún fengi fullnægingu.”22 Hann 

tengir saman fullnægingu í kynlífi og sprenginguna í bílslysi. Þegar tveir bílar lenda 

saman sameinast líkami bílsins og líkami bílstjórans. Þessi samrumi vélar og manns í 

dauðanum er eins og samruni elskenda sem njóta líkama hvors annars í kynlífi. Hann 

lýsir bílhlutum eins og fallegum mannslíkama og hann lýsir viðbjóðslegum bílslysum 

með mýkt eins og erótískum kynlífssenum. Brotnu ljósin í mælaborðinu og beyglaða 

stálið á stuðaranum fá sömu athygli og blaut kynfæri í reisn. Lemstraðir 

mannslíkamar renna saman við lemstraða bíla, blóð, sæði, saur, piss og aðrir 

líkamlegir vessar flæða um í bílnum og renna saman við vökva og olíur bílsins.  

Í verkinu Gasoline er ég og bíllinn ofbeldisfullir elskendur.23 Ég framdi 

gjörninginn í hlöðu á Plan B listahátíðinni í Borgarnesi í  ágúst síðastliðnum. Ég tek 

mér hlutverk karlmanns eða bifvélavirkjans og riðlast á bílnum og öskra línur úr 

laginu Gasolina eftir Daddy Yankie: ,,A ella le gusta la gasolina, dame mas gasolina. 

Como le encanta la gasolina, dame mas gasolina.“24 Sem þýðir: ,,Hún fílar bensín, 

gefðu mér meira bensín. Hún dýrkar bensín, gefðu mér meira bensín.“ Ég er að reyna 

að sameinast bílnum. Skipta út blóði mínu fyrir bensín og sprengja hraðamæli minn 

með því að öskra hærra en vélin. Þetta er táknmynd af því sem gerist þegar bílstjóri er 

undir stýri og keyrir á ofsahraða með útvarpið í botni. Bensín rennur í gegnum 

æðakerfið og kveikir eld í augunum. Lostafullan greddueld sem vill komast hraðar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 David Cronenber, Crash. DVD (Toronto: David Cronenberg, 1996.) 
22 J.G Ballard, Crash. 2. útg. (London: Fourth Estate, 2014.) bls. 2. 
23 Sjá mynd 9 í viðauka. 
24 19 Daddy Yankee, Gasolina, VI Music 010134876-2, 2004, geisladiskur. 
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Þessi drifkraftur í bílstjórum sem elskar að keyra hratt er eins og gredda í dauðann og 

hraðinn er að örva mörkin sem liggja á milli lífs og dauða. 

 

3. Undir fótum og inn í maga 

3.1 Græna víddin 

Það er júnímorgunn, logn og langvarandi rigning fyllir andrúmsloftið. Garðurinn er 

sérstaklega grænn, heimurinn er grænn í dag. Risastór skógur af kerfli breiðir úr sér 

og teygir sig upp í himininn og hvítu blómin dansa með dropunum. Blaut í gegn, 

húðin er köld en innra með mér er hiti. Ég steypi mér inn í ofurgræna skóginn með 

hníf og byrja að skera hann niður. Lakkrísilmurinn gusast yfir mig. Það er eins og 

kerfillinn öskri en hljóðin eru róandi. Hljóðið þegar hnífsblaðið sker þvert í gegn um 

stilkinn, stundum rifnar hann og stundum brotnar hann. Stundum sparka ég hann niður 

og ríf hann upp með rótum. En fallegasta hljóðið er þegar hann fellur hægt til jarðar. 

Hljóðin drífa mig áfram eins og bensín og ég vil komast lengra inn. Undir mér liggja 

rotnandi plönturnar og ég er umvafin grænum.  

Undir fótum og inn í maga er vídjó innsetning sem inniheldur sex vídjó verk; 

Umvafin grænum, Moldin er gröð, Dauðinn er sexí, Drulla og Molta. Þrjú hljóðverk; 

Grænn, Öskra plöntur? og Blautt myrkur. Í miðju rýminu stendur moldarhrúga sem 

inniheldur illgresi bæði lifandi og dauð og heyrnatól vaxa upp úr moldinni með 

hljóðverkinu Blautt myrkur sem er öskur. Hjá tengdamömmu (plöntu) liggur lítill 

hátalari þar sem heyrist í melódíunni Öskrar plöntur? 10 mín á fresti, bæði plantan og 

lagið líkjast fullnægingu.25 

Umvafin grænum sýnir hund stökkva út í grænt vatn og ég varpaði því stórt á 

veggin til að gera allt rýmið grænt. Ljúft flaut úr hljóðverkinu Grænn bergmálar í 

græna rýminu. Þegar rými fyllist af einum litatón er það eins og að búa til nýja vídd 

og í þessu tilviki gengur áhorfandinn inn í grænu víddina. Moldin er gröð er sýnt í 

flatskjá og sýnir hendi gæla við og putta moldarhrúgu. Hrein mold sem er full af 

næringarefnum er frjó og fyllist sjálfkrafa af plöntu lífi og skordýrum ósnert. Í 

garðyrkju finnur maður fyrir frjósemi moldarinnar, hún er rök og falleg og vill fá nýtt 

líf inn í sig. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Sjá mynd 10-17 í viðauka. 



! ! 10!

 Í næsta flatskjá sjást grænar hendur nudda brúnar drullugar tær á kynferðislegan 

hátt í verkinu Mannplanta. Titillinn vitnar í plöntuna Alrúna sem skítur upp kollinum 

í ýmsum þjóðsögnum sökum líkinda við mannslíkamann.26 Þykku ræturnar liggja í 

moldinni með ormunum og í stað höfuðs og andlits eru ljóstillífandi laufblöð sem 

teygja sig í átt að sólarljósinu.27 Grænu hendurnar eru eins og laufblöð og tákna líf og 

sköpun. Brúnu drullugu fæturnar tákna dauðann og eyðileggingu vegna þess að við 

tröðkum á rotnandi lífverum í jarðveginum. Þetta er táknmynd af ástarsambandi 

sköpunar og eyðileggingar, lífs og dauða.  

Í rotnunarferli mannslíkamans opnast eða jafnvel springur húðin og loft og vökvi 

stútfullt af nitri lekur út sem drepur fyrst lífverur í kring en eftir lengri tíma þjónar 

sem mikilvæg næring fyrir jarðveginn og sem uppspretta á nýju lífi.28 Skjávörpun í 

horni sýnir verkið Dauðinn er sexí. Kona liggur í rjóðri undir svörtu efni sem hún 

dregur lokkandi upp að mitti og í ljós koma drullugir leggir. Næstum hreyfingarlausi 

líkami hennar líkist rotnandi greinunum í rjóðrinu. Með litlu hreyfingunni býður hún 

upp á nýtt líf eins og dauðu greinarnar þar sem grænn mosi vex upp úr.  

Tvö lítil túbu sjónvörp sýna verkin Drulla og Molta sem er annars vegar kona sem 

situr föst í drullu og hinsvegar kona liggjandi í mismunandi stellingum í rotnandi grasi 

í moltugerð. Á öllum myndunum er andlitið eða höfuðið hulið. Þegar andlitið er hulið 

er líkaminn aðeins mannslíkami og ekki lengur sérstakur einstaklingur vegna þess að 

við tengjum einstaklinginn við andlit og svipi þess. Líkaminn verður frumstæður eins 

og planta sem vill frjóvgast.  

 

3.2 Rofið á milli höfuðs og líkama 

Í kvikmyndinni Shivers er David Cronenberg að rannsaka ótta fólks við rofið á milli 

frumstæðra líkamlegra hvata og samkenndar sem býr í höfðinu.29 Persónur í myndinni 

sýkjast af sjúkdómsfaraldri sem breytir þeim í taumlausar kynverur sem nauðga og 

drepa hugsanalaust. Eftir sýkingu fara þau í skrímslatrans og tilvera þeirra byrjar að 

snúast eingöngu um kynferðislegar hreyfingar og ofbeldi sem hluti af því. Í senu úr 

kvikmyndinni segir sýkt kona við hraustan ástmann sinn; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Thierry Zarcone, ,,The Myth of the Mandrake, the ‘Plant-Human’.“ Diogenes, 1. ágúst 
2005, sótt 5. janúar 2017 á http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0392192105055178. 
27 Sjá mynd 18 í viðauka. 
28 Vox, ,,The fascinating process of human decomposition.“ Myndband, 3:40, Sótt 06.11.16 á 
https://www.youtube.com/watch?v=tdYpZjecBT4. 
29  David Cronenberg, Shivers, DVD (Toronto: Cinépix Film Properties Inc, 1975.) 
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Roger, mig dreymdi mjög óhugnanlegan draum seinustu nótt. Í draumnum átti ég í 

samförum við undarlegan mann. En ég á í vandræðum með það vegna þess að hann 

er gamall, deyjandi og hann lyktar illa og mér finnst hann ógeðslegur. Svo segir 

hann mér að allt sé erótískt og að allt sé kynferðislegt. Veistu hvað ég meina? Hann 

segir mér að gamalt hold sé líka erótískt hold. Að deyja sé líka erótísk gjörð, að 

samtöl séu kynferðisleg, að öndun sé kynferðisleg og að jafnvel líkamleg tilvera sé 

kynferðisleg. Og ég trúi honum. Og við njótum líkama hvors annars fallega.30 

Orsök sjúkdómsins í Shivering er sníkjudýr sem lítur út eins og kúkur sem ferðast 

á milli fólks með kossi. Kúkurinn er tákn fyrir dauðann. Kúkur er illa lyktandi, 

ósnertanlegur, ógeðslegur og fráhrindandi eins og dauðinn, bæði í samveru við lík og 

tilhugsunin um dauðann. Kúkur er sömuleiðis eins og dauður einstaklingur. Hann 

þjónaði sínu hlutverki inn í líkamanum, ferðaðist um inn í blóðrásinni og 

meltingarveginum en núna er hans tími útrunninn og honum er sleppt út úr 

mannslíkamanum. Eins og fólk sem deyr þá er því kúkað út úr heiminum.  

Í Shivers ferðast kúkurinn öfuga leið, hann fer upp og út um munninn í gegnum 

kossinn. Kúkurinn, dauðinn, verður þá hluti af kynlífinu og það myndast ákveðin 

samrumi lífs og dauða. Dauðinn er þá ekki ósnertanlegur heldur hluti af athöfinni, í 

snertingu og tekinn í sátt og velkominn að vera með.   

Cronenberg fer ýmsar leiðir að kanna ótta fólks við sinn eigin líkama, óttann við að 

missa stjórn á líkamanum í sjúkdóm og sömuleiðis óttann að hafa ekki stjórn á öllum 

hreyfingum innan líkamans. Að frumstæði hluti líkamans taki yfir og venjulegt fólk 

missi stjórn á hegðun sinni, missir á sér hausinn og fer inn í magann á sér. 

 

3.3 Moldin, ormar og syndin.  

Í bókinni Pornographia eftir Witold Gombrowicz lýsir rithöfundur atriði þar sem 

tveir unglingar kremja orm saman.31 Strákurinn stígur á orminn og kremur hann hálfa 

leið og stelpan kremur hinn helminginn en skilur eftir miðjuna svo ormurinn haldi 

áfram að kippast til í sársauka. Þetta er hugsanalaust verk en rithöfundur vekur upp 

samkennd við orminn hjá lesandanum. ,,Vegna þess að þjáningin er jafn kvalarfull í 

líkama orms og í líkama risa.“32 Þau breyttu friðsamlegri tilveru orms í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Cronenberg, Shivers. 
31 Witold Gombrowicz, Pornografia, Alastair Hamilton þýddi á ensku (London: Calder and 
Boyars, 1966), bls. 56-60. 
32 Gombrowicz, Pornografia. 
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viðurstyggilega hörmung. Við þessa gjörð eru mörk saklausa yfirborðsins rofin og 

unglingarnir eru ekki lengur saklaus börn heldur sek, syndug og grimm. Eldri maður 

horfir á þau og drekkir sig í þessum atburði, heillaður af hitanum á milli þeirra. 

Heitur, skítugur og forboðinn losti. Ormar eru algeng táknmynd fyrir syndina. Ormar 

lifa í rotnandi líkum og í óætum mat og þeir þrífast í myrkri og raka.  

Blue Velvet eftir David Lynch byrjar á því að sýna nýslegið gras, grænn, 

yfirborðslegur, saklaus heimur þar sem samhljómur ríkir og svo fer myndavélin niður 

í moldina þar sem ormarnir, syndin og myrkrið kraumar undir.33 Söguhetjan fær 

inngöngu í myrkrið í gegnum rotnandi afskorið eyra sem hann finnur í græna grasinu. 

Hann kafar ofan í moldina inn í myrkrið sem býr undir samfélaginu og finnur myrkrið 

innra með sjálfum sér. Í lokin ferðast myndavélin úr lifandi hlustandi eyra 

söguhetjunnar og inn á friðsamlegt heimili hans þar sem fjölskyldan vaskar upp 

saman. Á gluggasilluna flýgur þröstur sem er tákn fyrir ástina með orm í gogginum. 

Þetta er endir þar sem ljósið sigrar myrkrið að lokum en þrösturinn er samt með 

magann fullan af ormum og þyngdarafl myrkursins heldur sér.  

Í nauðgun er ormurinn kraminn og helvískur blautur titrandi hiti ofbeldis, 

þjáningar, valds og unaðar er leyst úr læðingi. Rannsóknir gerðar á þolendum 

kynferðisofbeldis sýna að ótti og ofbeldi getur ollið reisn hjá karlmönnum og bleytu 

hjá konum og fullnægingu hjá báðum kynjum án þeirra vilja eða samþykkis. ,,Líkami 

minn sveik mig.”34 Er algeng skoðun þolenda nauðgunar eftir að hafa fengið 

fullnægingu inn í ofbeldinu. Kynferðisleg örvun og fullnæging eiga upptök sín í 

ómeðvitaða taugakerfinu og þannig er ekki hægt að stjórna þessum breytingum sem 

eiga sér stað inn í líkamanum með viljanum einum. Kynferðisleg örvun og fullnæging 

er þá ekki eingöngu háð erótík og ánægju og getur átt sér stað í ógeðslegum hryllingi 

líka. Þetta er hagnýtur eiginleiki líkamans til að fjölga sér og viðhalda tegund sinni 

óháð vilja manneskjunnar sem á líkamann. Hauslausi líkaminn er tákngerving af 

þessu ástandi, líkami sem stjórnast af frumstæðum hvötum og er algjörlega óháður 

vilja, tilfinningum og hugsunum og óttinn einn, frumstæðasta tilfinningin situr við 

stjórnborðið.  

Hinum megin við ofbeldið er nauðgarinn sem hefur þann ásetning að ná völdum á 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 David Lynch, Blue Velvet, DVD (Bandaríkin: Fred Caruso, 1986.)!
34 Roy J. Levin & Willy van Berlo, ,,Sexual arousal and orgasm in subjects who experience 
forced or non-consensual sexual stimulation – a review.” Journal of Clinical Forensic 
Medicine, 22. okt 2003, Sótt 12. des 2016 á 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353113103001536.  
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þolandanum. Voldugur með alla stjórn á þolandanum vitandi að hann þjáist. Sadisti 

segir: ,, Engin völd eru jafn öflug yfir annarri manneskju en að veita henni sársauka 

eða þvinga hana í gegnum þjáningu sem hún er algjörlega varnarlaus gagnvart.”35 

BDSM (Bondage, dominant, submissive/sadist, masochist) er aðferðafræði sem 

skapar öruggt umhverfi fyrir fólk til að leika sér með þessar hvatir; völd, sársauka og 

hræðslu. BDSM fylgja mjög sterkar siðferðislegar reglur og skilgreiningar á milli 

hvað er öruggur, samþykktur ástarleikur og hvað er ofbeldi og nauðgun. Fólk getur þá 

upplifað draumórar sína um að nauðga og vera nauðgað án þess að skaða sjálfan sig 

eða aðra. Í þessari menningu tíðkast oft að hylja andlitið sem verkfæri til að minnka 

samkennd og missa tengslin við andlitið.36 Masókistinn/submissive missir varnir sínar 

þegar skynjanir hans hafa verið teknar frá honum og verður þannig ennþá meira 

undirgefinn. Sadistinn upplifir meiri völd því varnalausari viðtakandi sársaukans er. 

Þannig er höfuðið skilið eftir fyrir utan svefnherbergið og fólk kemst lengra inn í 

líkamann á sér og lengra í ofbeldisfullu fullnæginguna. Þau fara til ormanna sem titra 

í maganum á þeim.  

4. Endurfæðing 

4.1 Frelsi 

Á laugardagsmiðnætti við horn Austurstrætis og Lækjargötu þar sem ringulreið ræður 

ríkjum og fólki er gefinn laus taumur til þess að haga sér eins og graðir ofbeldissjúkir 

apar standa trúboðar í kuldanum og bjóða upp á kaffi og kakó knúnir áfram í þeirri 

viðleitni að bjarga sál sinni frá sjúkleika. Þeir geta aðeins bjargað sér frá tortímandi 

tilvist sinni með því að bjarga sálum annarra. Maðurinn segir við mig með sterku 

augnarráði að Jesús dó á krossinum fyrir syndir mínar. Hann réttir mér spjald með 

yfirskriftinni: Frelsisbæn: 

Ég trúi því að Jesú Kristur hafi dáið fyrir mig á krossinum og að hann hafi risið upp 

frá dauðum. Jesús ég bið þig um að koma inn í hjartað mitt á þessu augnarbliki og 

frelsa mig frá öllum syndum mínum. Laugaðu mig í blóði þínu og fyrirgefðu mér 

sérhverja synd. Taktu völdin yfir hjarta mínu og hjálpaðu mér að þekkja og rata um 

vegu þína. Hjálpaðu mér að fylgja þér sem Drottni mínum og frelsara, fylltu mig af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Robert Hazelwood, Park Elliott Dietz & Janet Warren, ,,The Criminal Sexual Sadist.“ 
Crime & Clues: The Art and Science of Criminal Investigation, febrúar 1992, Sótt 5. janúar 
2016 á http://crimeandclues.com/2013/01/26/the-criminal-sexual-sadist/ .  
36 Sjá mynd 19 í viðauka. 



! ! 14!

Heilögum Anda þínum. Himneski Faðir minn, ég þakka þér fyrir að ég er nú þitt 

barn vegna fyrirheita þinna, sem vara að eilífu.  

Í Jesú nafni, amen.37 

Að hníga niður á hnén fyrir æðra afli og játa sig vonlausan, syndugan, skítugan, 

sjúkan fyrir tilverunni. Bænin gefur sálarfrið þegar þú ert laugaður í blóði Krists sem 

kreistir hjartað í þér og sleppir til skiptis. Viljalaus undir stjórn Guðs og sonar hans 

eins og masókískur þræll í ól sadista stjórnandans, eins og hundur háður eiganda 

sínum, eins og unglingurinn sem sker sig til að öðlast ró, eins og dauði vetursins og 

fæðing vorsins. Að fórna, meiða, drepa eða eyðileggja til að losna og frelsast. 

Líkaminn leysist loksins upp og þú öðlast eilíft líf með almættinu. Þú fórnar sjálfum 

þér fyrir frið og von og þjáningin getur af sér unað.   

 

4.2 Skapari og tortímandi 

Meet Your Maker er gjörningur sem er tákmmynd af nauðgun og sömuleiðis 

sköpunarsagar. Hvítt rými, klædd í hvítan bol, hvíta skyrtu, hvítar gallabuxur, hvíta 

sokka og hvíta strigaskó. Sitthvoru megin við mig stendur hvítur stóll og hávær borvél 

tengd í innstungu með langa snúru. Hvíti liturinn er oft notaður sem tákn fyrir 

guðdómleika og völd, hvítt ljós er allir litir í ljósi blandaðir saman og hvítur er hreinn 

og tær og sýnir allt. Eins og í Gasoline tek ég hlutverk karlmanns og riðlast á stólnum 

og gef ég frá mér kraftmiklar, djúpraddaðar stunur sem breytast í öskur. Stóllinn er 

hlutur sem við notum til stuðnings og reiðum okkur á daglega, þarna er hann tákn 

fyrir hlutgerða konu sem karlmaður tekur stjórn á. Ég bora 3 göt í stólinn sem tákna 

munn, píku og rassgat og riðlast á þessum götum. Þegar mér finnst ég vera búin með 

stólinn hendi ég honum burt frá mér og riðlast á veggnum, gólfinu og loftinu í staðinn 

og enda á því að liggja í fósturstellingu.38 Meet Your Maker eru orð sem 

ofbeldismaður segir þegar hann tekur völdin af þolandanum sínum en gefur einnig til 

kynna að hitta sjálfan voldugasta skaparann og tortímandann, Guð.  

Kvikmyndin Carrie eftir Brian de Palma byggð á samnefndri bók eftir Steven King 

og fjallar um unglingsstelpu sem er gædd guðdómlegum kröftum.39 Eins og Jesús 

Kristur getur hún stjórnað umhverfi sínum með huganum og býr til kraftaverk. 

Hæfileikar hennar koma frá æðra afli en hún er kona og kraftar kvenna eru frekar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Biblían, (Hið íslenska biblíufélag, Reykjavík, 1981.) 
38 Sjá mynd 20 í viðauka.  
39 Brian De Palma, Carrie. DVD (Bandaríkin: United Artists, 1976.) 
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kenndar við nornir og djöfulinn. Móðir Carrie er öfga kristinn og ber skömm kvenna í 

brjósti sér. Hún hatar sjálfan sig og dóttir sína fyrir að vera syndugar og skítugar 

konur. Frægasta sena myndarinnar er þegar skólasystkini Carrie hella yfir hana 

svínsblóði á skólaballi. Svínsblóðið er tákn fyrir synd konunnar sem blæðir í hverjum 

mánuði. En á sama tíma var Jesús niðurlægður af samtímafólki sínu á krossinum eins 

og Carrie. Í kvikmyndinni er línan á milli himnaríkis og helvítis bjöguð og það 

himneska rennur saman við það helvíska. Móðir sem á að næra og ala upp dóttur sína 

brýtur niður, einangrar og sviftir hana hamingjunni. Mæðgurnar tilbiðja líkneski af 

Jesú Kristi með glóandi augu sem líkist frekar illum djöfli en mildum samúðarfullum 

kærleikskrafti. Í lokin þegar Carrie er lauguð í viðbjóðslegu blóði kveikir hún í 

skólanum og drepur alla í kring um sig með hugaraflinu. Mæðgurnar reyna að drepa 

hvort aðra og Carrie krossfestir móður sína. Deyjandi á krossinum er eins og hún fái 

fullnægingu og stynur óþægilega unaðslega. Hún deyr í hámarki fullnægingunnar með 

bros á vör.40 Húsið byrjar að hrynja yfir mæðgurnar og allt brennur saman í heilögum 

eldi.  

Umdeilda kvikmyndinni Nekromantik fjallar um náriðla og er að margra mati mjög 

smekklaus.41 Endir myndarinnar sýnir söguhetjuna liggja í rúmi sínu haldandi á hníf 

með sjálfsmorð í huga. Hann reynir að stinga sig í magann án árangurs og opnar fyrir 

buxnaklaufina og reynir aftur. Í þetta skipti tekst það og hann dregur hnífinn fram og 

til baka í maganum á sér eins og við kynmök þegar limur fer inn og út úr píku. Sæði 

og blóð sprautast í allar áttir og hann öskrar og stynur í bland.42 Eins og snákurinn 

sem étur sjálfan sig er þetta atriði er táknmynd af alheiminum sem fróar sér og drepur 

sig í stöðugri hringrás og hættir aldrei. 

Niðurstaða 
„Ég leita af líkindum á milli hryllings og markarlausra sælu, á milli endanlegan 

sársauka og óbærilegan unaðar.“43 Að anda að sér fegurð rósarinnar og kafa niður í 

ormabaðið undir henni. Eins og ástin sem er hungur í líf og á sama tíma löngun í 

dauðann.44. Mannssálin vill sameinast lífinu og dauðanum, vill njóta ástar með 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Sjá mynd 21 í viðauka. 
41 Jörg Buttgereit, Nekromantik, DVD (Vestur Þýskaland: Leisure Time Features, 1987.) 
42 Sjá mynd 22 í viðauka. 
43 Georges Bataille, The tears of Eros, Peter Connor þýddi (San Francisco: City Lights Books, 
1989), bls. 20!
44 Peter Fischer ritstýrði, Ana Mendieta: Body Tracks. (Luzern: Kunstmuseum Luzern, 2002.) 
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sköpunarkraftinu og hverfa inn í hann. Eins og snákurinn sem gleypir sig. Hann nærist 

á sjálfum sér og drepur sig. 

Ég þrái að sjá og leita af táknrænum tengingum í kring um mig. Með þessa tegund 

tengingar sem verkfæri gerir það mér kleyft að tengja hluti saman í krafti tilfinningar 

sem annars í rökréttu samhengi eru ekkert tengdir og neystarnir sem myndast á milli 

skapa alsælu. Eins og Georges Bataille fjallar um í Solar Anus sé ég eftirlíkingar alls 

staðar. Mótsagnakenndar fullyrðingar eins og að sólin sé nóttin eru sérstaklega 

spennandi.45 Mótsagnir halda spennu inn í hlutum en jafnvægi og samræmi er ekkert 

spennandi. Eðli mótsagna eru að það er ekkert svar. Það er spennandi að leyfa sér að 

lifa í sjarma leyndardómsins. Eins og ungt undrandi barn sem hefur ekki verið forritað 

af tungumálinu og lifir frjálst í skilningsleysinu. Í opnu hafi sem teygir sig í allar áttir 

og öll ævintýrin bíða eftir manni.  

Að skapa fullmótaða heimsmynd fyrir sjálfan sig þýðir dauði sköpunarkraftsins. 

Því meira sem við teljum okkur vita því minna vitum við.46 Listamaðurinn þarf að 

fara út til að komast aftur inn og þarf stöðugt að finna nýjar leiðir til að týnast.47 Ég er 

alltaf að standa sjálfan mig að því að vera ósammála skoðun og fullyrðingu 

gærdagsins. Þegar Stephen King er spurður afhverju hann skrifi svona hryllilegar 

sögur þá svarar hann með annari spurningu; ,,Afhverju geriru ráð fyrir því að ég hafi 

val?”48 Ég túlka þessi orð ekki að hann sé að tala um örlög heldur í listinni eltir maður 

ákveðna braut án þess að velja hana, tengingin myndast og sambandið virkar bara og 

þegar eitthvað virkar ekki þá prófar maður eitthvað annað en kjarninn er sá sami. Þá 

stendur maður í sólarljósinu andandi að sér fersku lofti og á sama tíma kafnandi inn í 

myrku rassgatinu á sér.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Georges Bataille, Solar Anus. 
46 Andrei Tarkovsky, „Poet in Cinema: Andrei Tarkovsky.“ Myndband, 8:32, sótt 30. 
nóvember 2016 á https://vimeo.com/35352497.  
47 ACCA, Australian Centre for Contemporary Art, „Douglas Gordon: the only way out is the 
only way in. Artist interview at ACCA 2014“ Myndband, 8:26, sótt 30 nóvember 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=Nvbdkgi203M. 
48 King, Stephen, Night Shift (Bandaríkin: Doubleday, 1976.) bls. 336. 
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49 John Carpenter, Christine. 
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50 Brian De Palma, Carrie. 
51 Jörg Buttgereit, Nekromantik. 


