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1. Inngangur 

 

Sjálfsefasemdir hafa verið rannsóknarefni heimspekinga, félagsfræðinga og 

sálfræðinga í áraraðir en fyrirbærið hefur einnig snertifleti við menningarstjórnun.  

Í þessu verkefni verða sjálfsefasemdir nokkurra listamanna skoðaðar og varpað verður 

fram spurningum um eðli sjálfsgagnrýni og óöryggis í skapandi vinnuferli.  

Af frásögnum listamannanna í þýðinu að dæma, virðast sjálfsefasemdir vera 

órjúfanlegur hluti af sköpunarferli þeirra og hafa mikil áhrif á hvernig þeir vinna. 

Sjálfsefasemdir þátttakenda í skapandi verkefnum virðast því geta haft áhrif á 

framleiðni, tímaáætlanir, viðhorf, samstarfsgetu og lokaútkomu. Mögulega getur verið 

gagnlegt innlegg í fræði menningarstjórnunar að varpa ljósi á hverskonar áhrifaþáttur 

sjálfsefi er í listrænum og skapandi verkefnum, hvernig hann birtist og hvernig 

listamenn kljást við slíkar hugsanir. 

Þó áhrif sjálfsefa á frammistöðu hafi til dæmis verið rannsökuð meðal íþróttamanna, 

eins og fjallað verður nánar um síðar, hafa áhrif sjálfsefasemda á listræna og skapandi 

vinnu ekki verið rannsökuð, að mér vitandi. En til að skilja betur hverskonar afl 

sjálfsefi er í listrænu vinnuferli, ákvað ég að nálgast viðfangsefnið með því að gera 

einskonar eigindlega rannsókn og taka ítarleg viðtöl við fimm íslenska listamenn. Í 

þýðinu eru listamenn sem fást við ólíkar listgreinar, ritstörf, tónlist, myndlist og 

leiklist og eiga það sameiginlegt að hafa allir náð langt á sínu sviði og öðlast 

viðurkenningu fyrir störf sín. Í viðtölunum bað ég listamennina um að lýsa reynslu 

sinni af sjálfsefasemdum. Viðtölin voru tekin upp á vídjó og klippt saman í 

heimildarmynd. Þetta verkefni samanstendur því af tveimur hlutum, heimildarmynd 

og skýrslu sem saman mynda eina heild. Í skýrslunni er útskýrt hvaða ástæður liggi að 

baki vali á rannsóknarefni, hvaða aðferð stuðst var við við gerð myndarinnar og 

munin á því sem til stóð að gera og hinni eiginlegu útkomu. Myndin er framsetning á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2. Rannsóknarefnið  

 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: hverskonar afl er sjálfsefi í listrænu og  

skapandi vinnuferli?  

 

Skilgreiningar  

 

Í þessari skýrslu verður fjallað um sjálfsefa, óöryggi og sjálfsgagnrýni sem skyld 

hugtök og anga af sama meiði. Með hugtakinu sjálfsefi er átt við efasemdir sem 

samkvæmt Íslenskri samheitaorðabók merkir það sama og „að vera í vafa, á báðum 

áttum, á reiki, á tveim áttum, beggja blands, í vanda, sem slær úr og í“ (Svavar 

Sigmundsson, 2012). Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir sjálfsgagnrýni „gagnrýni á 

sjálfan sig og athafnir sínar“, og óöryggi merkir „öryggisleysi og óvissa“ (Mörður 

Árnason, 2007). Eftir ítarleg samtöl mín við listamennina um sjálfsefasemdir þeirra, 

virðist mér þeir nota orðið yfir þær hugsanir sem sækja á þá og láta þá efast um eigið 

ágæti, hæfileika, færni og ákvarðanir. Mögulega hefur orðið ólíka merkingu í hugum 

viðmælandanna. Þegar þeir voru beðnir um að lýsa tilfinningum sem sjálfsefasemdir 

framkalla, komu meðal annars þessi orð: kvíði, spark í rassinn, þunglyndi, örvænting, 

upplifun af því að mistakast, niðurlæging, niðurrif, doði, afl sem virkar eins og 

vítamínsprauta, sprengikraftur, hreyfiafl.  

 

Þegar fjallað verður um listrænt og skapandi vinnuferli í þessum texta er við átt þann 

tíma sem það tekur að skapa verk, leysa listrænt verkefni, vinna sjálfstætt eða í 

samvinnu við aðra, við að búa til listaverk. Í þessari rannsókn er sérstaklega horft til 

sjálfsefasemda listamanna á meðan þeir eru í þessu ferli, en ekki almennar efasemdir 

þeirra í lífinu, í þeirri von að varpa ljósi á fyrirbærið í samhengi við fræði 

menningarstjórnunar. Sá sem starfar við menningarstjórnun kemur með ýmsum hætti 

að vinnu með listamönnum sem getur mögulega litast og mótast af sjálfsefasemdum 

listamannsins. 
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Í þessari rannsókn var sú kenning borin undir þýðið, að sjálfsefasemdir geti verið 

hjálplegar í skapandi vinnuferli og stuðlað að bættri frammistöðu listamannsins. 

Kenningin er rædd við viðmælendur og hugmyndir þeirra við fullyrðingunni birtast í 

heimildarmyndinni.  

 

Val á viðmælendum 

 

Ég valdi listamenn úr ólíkum geirum til að taka þátt í rannsókninni. Hugmyndin var 

að finna viðmælendur sem eiga langan feril að baki og hafa getið af sér mörg verk. 

Þannig gætu þeir mögulega lýst mynstri sem jafnvel endurtæki sig eða væri gegnum 

gangandi í sköpunarferlum þeirra. Það var því nauðsynlegt að finna viðmælendur sem 

væru komnir langt í sínu fagi. Ég hafði þær fyrirfram gefnu hugmyndir að 

sjálfsefasemdir þeirra sem starfa í skapandi geirum séu nokkuð keimlíkar óháð 

listgreinum. Ég ákvað því að fá listamenn sem fást við ólík viðfangsefni til að svara 

spurningum mínum. Viðmælendur í myndinni eru af báðum kynjum. Sá yngsti, 

Víkingur Heiðar Ólafsson, er 30 ára en elsti viðmælandinn, Steinunn Sigurðardóttir, 

er 64 ára gömul. Tilgangur samsetningar viðmælendanna var að saman gæti þýðið 

gefið einhverja mynd af því hvernig afl sjálfsefi sé í listrænu og skapandi vinnuferli.  

 

Víkingur Heiðar Ólafsson hefur leikið á píanó frá því hann man eftir sér. Hann lauk 

meistaranámi í píanóleik frá Julliard háskóla árið 2008 og hefur vakið athygli á 

alþjóðavísu fyrir leik sinn. Hann hefur komið fram með flytjendum á borð við Martin 

Fröst, Denis Bouriakov og Philip Glass og hljómsveitarstjórunum Vladimir 

Ashkenazy, Roberto Abbado, og Ilan Volkov. Hann hefur hlotið fjölmargar 

viðurkenningar svo sem Íslensku tónlistarverðlaunin, Bjartsýnisverðlaun Íslands og er 

sá yngsti sem tilnefndur hefur verið til tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs.  

 

Jón Gnarr hóf feril sinn í útvarpi og hefur starfað á ýmsum vettvangi sem grínari, 

leikari, leikstjóri og handritshöfundur í rúm tuttugu ár. Hann sýndi á sér nýjar hliðar 

þegar hann bauð sig fram til stjórnmála árið 2010 og sem borgarstjóri í Reykjavík 

hefur hann einnig sýnt sig að vera megnugur gjörningalistamaður. Hann hefur vakið 

athygli fyrir óhefðbundna framkomu í stjórnmálum, meðal annars vegna þess að hann 

hefur ítrekað viðurkennt í fjölmiðlum vanþekkingu sína á ákveðnum málaflokkum og 
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gengist við því að efast stórlega um færni sína í starfinu. Eftir að Jón hætti í 

stjórnmálum hefur hann gefið út bók í Þýskalandi og Bandaríkjunum.  

 

Auður Jónsdóttir rithöfundur hefur skrifað sex skáldsögur og hefur unnið 

Grímuverðlaun, Íslensku bókmenntaverðlaunin og verið tilnefnd til Norrænu 

bókmenntaverðlaunanna. Sögur hennar byggja meðal annars á reynslu hennar af því 

að hafa alist upp við alkóhólisma. Brotin sjálfsmynd og efi er stef í margverðlaunaðri 

sjálfsævisögulegri skáldsögu hennar, Ósjálfrátt. Þar fer furðuleg atburðarás af stað 

vegna þess að aðalpersónan treystir ekki eigin dómgreind til að stöðva hana. 

 

Egill Sæbjörnsson hefur starfað við myndlist og tónlist í Berlín undanfarin 15 ár. 

Myndlistin er hans aðalstarf og hefur hann haldið einkasýningar meðal annars í 

Hopstreet í Brussel, Grusenmeyer Art Gallery í Genf, Noga Gallery í Ísrael, Listasafni 

Reykjavíkur auk þess að vera meðal listamanna í umboðsgalleríinu i8 í Reykjavík.  

Hann hefur gefið út fjórar sólóplötur. 

 

Steinunn Sigurðardóttir á fjörutíu ára feril að baki sem rithöfundur og hefur gefið út 

ljóð, smásögur og skáldsögur sem þýdd hafa verið á mörg tungumál auk þess að skrifa 

leikrit. Steinunn hefur meðal annars hlotið Íslensku bókmenntaverðlaunin og 

tilnefningu til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. 

 

Innihald viðtalanna 

 

Í viðtölunum er rýnt í hvernig listamenn kljást við sjálfsgagnrýni. Varpað er fram 

spurningum um eðli og áhrif efans og er meðal annars spurt hvort hann sé afl til góðs 

sem knýr listamanninn til stöðugrar endurskoðunar, þróunar og bætir færni hans í því 

sem hann gerir? Er sjálfsefinn niðurrifsafl sem hamlar sköpun og þroska 

listamannsins? Er hann kannski hvort tveggja? Hvar er jafnvægið þar á milli og 

hvenær er listamaðurinn sanngjarn við sjálfan sig? Hvernig sér listamaðurinn sjálfan 

sig þegar honum líður eins og honum hafi mistekist? Hvaða áhrif hefur tilfinningin af 

því að mistakast, á hugsun, drifkraft og framleiðslugetu listamannsins? Hvernig væri 

list hans án sjálfsgagnrýninnar?  

Í upptökum á viðtölunum var þessum spurningum varpað fram og kenningin um að 

sjálfsefi geti hjálpað listamönnum í skapandi ferli, borin undir viðmælendur.  
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Viðmælendur í myndinni eiga það sameignlegt að hafa glímt við miklar efasemdir um 

verk sín og færni. Sjálfsgagnrýni virðist þeim hugleikin og mikilvæg í listsköpun 

jafnvel þó henni fylgi vanlíðan og óöryggi. Eins og Jón Gnarr segir í myndinni;  

„Fyrir mér er efinn hluti af öllu skapandi ferli. Og hann verður að vera það... hann 

hvolfist yfir mig yfirleitt alltaf í öllum svona skapandi ferlum sem ég hef tekið þátt í.“  

Auður Jónsdóttir rithöfundur tekur undir að sjálfsefi geti hjálpað henni til að vanda sig 

betur. Hún segir í viðtalinu að „Sjálfsefasemdir knýja mig áfram... Þegar maður fer í 

sjálfsgagnrýniskrísu þá velti ég fyrir mér hugmyndum á margræðari hátt en ég myndi 

gera annars og kafa dýpra ofan í þær.“ Þessi orð Auðar rötuðu ekki inn í myndina en 

er að finna í transkrift af viðtalinu sem er fylgiskjal með skýrslunni.  

Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur segist telja það ómögulegt að halda áfram að 

þroskast sem listamaður ef maður hefur ekki efasemdir um verk sín og frammistöðu.   

„Ef þú ert ekki sjálfsagnrýninn í meira lagi, hvernig ætlaru þá að reyna að láta þér fara 

fram? Það hefur alltaf verið mikil hætta, mikil ógnun í mínum huga að staðna.“ 

Víkingur Heiðar lýsir því hvernig hann hefur notað sjálfsefasemdir sínar til að koma 

sér á betri stað í listinni, til að æfa sig meira og verða flinkari. Egill tekur þá fram að 

það áhugaverða við sjálfsefa séu þau augnablik þegar tekist er á við hann og efinn er 

snúinn niður. Á einhvern hátt höfðu allir viðmælendur hugmyndir um sjálfsefa sem 

líktust mínum eigin hugmyndum. En ástæður þeirra fyrir efasemdunum eru jafn ólíkar 

og þær eru margar.   

 

 

3. Fræðileg umgjörð 

 

Niðurstöður rannsóknar Woodman, Akehurst, Hardy og Beattie frá 2010, á færni 

íþróttamanna styðja frásagnir sumra viðmælenda í þessu verkefni, um að mótlæti og 

sjálfsefasemdir geti stuðlað að bættri frammistöðu. Í grein þeirra Self-confidence and 

performance: A little self-doubt helps eru færð rök fyrir því að hæfileg blanda af 

miklu sjálfstrausti og sjálfsefasemdum nýtist íþróttamönnum í að bæta færi sína. Þau 

gerðu rannsókn til að kanna þá staðhæfingu að einstaklingar með lítið sjálfstraust 

leggi sig mögulega meira fram, af ótta við að mistakast. Gerð var 

samanburðarannsókn á tveimur hópum. Í hópunum voru framúrskarandi íþróttamenn 

látnir gera æfingar með sippubandi. Fjöldi hoppa á mínútu voru mæld en í öðrum 

hópnum var sippuböndunum skipt út fyrir þyngri og gefin voru kröfuhörð fyrirmæli 
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um frammistöðu. Niðurstöðurnar voru á þann veg að í öðrum hópnum misstu 

íþróttamenn sjálfstraustið og lögðu harðar að sér í æfingunum. Þau Woodman, 

Akehurst, Hardy og Beattie segja niðurstöður rannsóknarinnar veki upp spurningar 

um það viðtekna viðhorf að sterk fylgni sé milli mikils sterk tengsl mikils sjálfstrausts 

og frammistöðu (Woodman, Akehurst, Hardy, og Beattie, 2010). 

 

Árið 1992 kannaði Barbara Hirst hvað valdi creative block eða sköpunarstíflu meðal 

listamanna. Hún tók ítarviðtöl við sex listamenn um hvað hafði leitt til þess að þeir 

upplifðu slíkar stíflur í sköpun sinni. Listamennirnir lýstu því meðal annars að lítið 

sjálfstraust, vonleysi og neikvætt lífsviðhorf gætu allt verið áhrifaþættir sem kæmu í 

veg fyrir að þau gætu skapað. Afleiðingar sem listamennirnir upplifðu við að lamast 

með þessum hætti væru meðal annars þunglyndi, sjálfsefi, ótti, örvænting og gremja 

(Hirst, 1992). Þegar hún spurði listamennina hvaða aðferð þeir notuðu til að brjótast 

út úr því ástandi að geta ekki skapað, nefndu þeir meðal annars slökun sem 

viðmælendur í þessu verkefni koma einnig inná. Egill Sæbjörnsson lýsir því í 

myndinni hvernig hann hefur fundið aðferð til að ná sér út úr síendurteknu 

efasemdahugsunum. Hann segir meðal annars; „Líkaminn herpist oft svona saman ef 

maður er mikið með svona hugsanir. Ef maður slakar á líkamanum, þá slakar oft á 

hugsunum eða þær fara.“ Hann segir að afköst sín séu sáralítil þegar efinn er of mikill.   

Viðmælendur Hirst segja frá því að það hafi hjálpað þeim að beina athygli sinni í 

aðrar áttir og gera tilraunir með nýja hluti. Þannig hafi þeir náð að yfirstíga óttann 

sem fylgdi stíflunni og getið af sér ný verk. Bæði Auður Jónsdóttir og Steinunn 

Sigurðardóttir lýsa sambærilegum hlutum í myndinni. Auður segir að það að stranda 

með verkefni, eða stíflast, geti stundum fengið hana til að gera lokatilraun til að leysa 

eitthvert verkefni. Þannig nái hún að setja undir sig hausinn og fara nýjar leiðir að 

markinu. Í myndinni segir hún meðal annars: „Þá kemur svona sprengikraftur og 

eitthvað alveg nýtt kemur sem hefði ekki komið nema af því að maður einhvernvegin 

missir alveg trúnna á sér...það verður til kraftur í þessu ferli sem sem býr til eitthvað 

nýtt.“ 

Steinunn lýsir því hvernig hún er vön að leggja frá sér í einhvern tíma, verkefni sem 

henni finnst hún vera komin út í horn með. Í slíkum aðstæðum geti stundum ný verk 

kviknað, svo sem eins og þegar hún skrifaði skáldsöguna Hjartastað, sem hún síðar 

hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir. Í strandi með bókina hafi hún skrifað aðra 
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skáldsögu, Ástin fiskanna. Þannig að í hennar huga getur það verið pródúktívt að 

beina athyglinni að öðru þegar hún lendir í vandræðum með eitthvert verkefni.  

 

Valið á umfjöllunarefni í þessu verkefni er hugsað til að greina aflið sem er 

viðmælendum er svo hugleikið og mikilvægt. Mögulega lútir listheimurinn öðrum 

lögmálum en gengur og gerist í atvinnulífinu og því er ekki endilega víst að reynsla 

listamanna hafi þýðingu fyrir aðrar stéttir. Dr. Sarah Thornton skrifar um myndlist 

meðal annars í The Economist og The New Yorker og í bókinn Seven Days in the Art 

World lýsir hún upplifun sinni af vettvangskönnunum á sjö lykilviðkomustöðum í 

myndlistarheiminum. Bókin veitir innsýn í hvernig listheimurinn virkar, hvernig 

goggunarröðin birtist höfundi og hvar hún telur að viðurkenning listamannsins hljótist. 

Thornton bendir á að umhverfið sem listamenn hrærast í, geti varla annað en alið á 

óöryggi. Á öllum viðkomustöðunum hafi hún upplifað stöðuótta viðmælenda sinna. 

Hún segir myndlistarheiminn meðal annars byggja á mótsagnakenndum gildum um 

frægð, trúverðugleika, ímyndað sögulegt mikilvægi, menntasnobb, elítisma og 

ríkidæmi. Það sé því afar útbreitt meðal fólks í hringiðunni að óttast um álit annarra 

og vera óöruggt um stöðu sína. Þannig að jafnvel þó listamaðurinn sé ánægður með 

það sem hann skapar, getur hann einn illa lagt mat á hvort afurðin sé líkleg til að falla 

í kramið hjá þeim sem síðar gætu átt þátt í að lyfta verkinu upp í listheiminum 

(Thorton, 2008).  

 

Í transkrift af viðtalinu við Víking Heiðar n minnist hann á að það geti ýtt undir 

stöðuótta að velta sér of mikið upp úr því hvað öðrum finnist. „Efinn og svona 

statusótti... þessvegna held ég að svona margir heimsfrægir listamenn séu í rauninni 

svona óöruggir eins og raun ber vitni. Af því að þeir eru að taka inn allof mikið af 

utanaðkomandi, algjörlega merkingalausu hrósi og hjali.“ Óöryggi og stöðuótti sem 

viðmælendur í heimildarmyndinni lýsa og Thorton fjallar um í bók sinni virðist vera 

stór hluti af daglegu amstri listamannanna og ein af áskorunum við að leggja fyrir sig 

fag sem eingöngu er metið og mælt huglægum hætti. 

 

Að efast um sjálfan sig er líklega sammannlegt en að tjá sig um sjálfsefasemdir er 

ekki öllum tamt. Það var ekki erfitt að fá listamennina til að opna sig og segja frá 

sínum sjálfsefasemdum. En ætli það myndi ganga jafn vel ef stjórnendur í 

bankageiranum yrðu beðnir um það sama og spurðir hvort óöryggi og sjálfsefi væri 



 10 

fyrirferðamikill í vinnuferlum þeirra? Skyldu leiðtogar stjórnmálaflokka, 

flugumferðarstjórar og gjaldkerar hafa sama svigrúm til að sýna óöryggi sitt, eins og 

velviðurkenndur listamaður? 

 

 

4. Sjálfsefasemdir og hvatinn að verkefninu 

 

Þar sem rannsóknarefnið er huglægt og tengt persónulegri upplifun geri ég tilraun í 

þessari skýrslu til að útskýra hugmyndir mínar um rannsóknarefnið. Því verður hér á 

köflum ritað í fyrstu persónu frásögn um hvatann að verkefninu.  

 

Kveikjan að gerð myndarinnar er löngun til að vekja athygli á eðli og mætti 

sjálfsefasemda, því sammannlega fyrirbæri sem flestir kannast við en hafa ólíka sýn á. 

Mig langaði að rannsaka þessa óþægilega tilfinningu og gera henni skil í 

heimildarmynd. Að reyna með frásögnum, hljóði og myndum að vekja upp skyldar 

tilfinningar hjá áhorfandanum, vekja hann til umhugsunar um hvort og hvernig hann 

sjálfur efist um færni sína, vinnuframlag, ákvarðanir eða dómgreind. Hvaða ástæður 

liggi að baki slíkum efasemdum og hvernig unnið sé úr þeim. 

 

Mér finnst fólk sjaldan tala um óöryggi sitt, eins og það sé feimnismál að vera ekki 

alltaf alveg viss í sínu. Eða veikleikamerki að viðurkenna að maður viti ekki alveg 

hvað sé rétt að gera. Mig langaði til að kanna hvort óöryggi geti verið gott eða að 

minnsta kosti nauðsynlegt í einhverjum mæli. Með því að miðla viðhorfi nokkurra 

listamanna til sjálfsefasemda í listrænu vinnuferli, gæti ég varpað ljósi á hvernig efinn 

getur virkað sem ákveðinn sprengikraftur og stuðlað að endurmati á vinnubrögðum.  

 

Mig langar að miðla heiðarlegum vangaveltum um sjálfsgagnrýni og óöryggi í 

atvinnulífinu enda telst það sjaldnast kostur að vera hikandi í starfi. Mín skoðun er að 

slík hugmyndafræði sé angi af leiðtogadýrkun samfélagsins. Og að upphafning 

sjálfsöryggis og ákveðinnar framkomu geti dregið úr svigrúmi fyrir fjölbreytileika á 

vinnumarkaði.  

 

Ég hef lengi furðað mig á því hvað valdi því að ég geti ómögulega orðið sátt við 

frammistöðu mína eða verk. Ég hef aldrei upplifað að vera alveg ánægð með það sem 
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geri, að finnast það fullkomlega nógu gott eða nægilega útfært. Og jafnvel þó mér 

þyki verkið á heildina litið gott, einblíni ég á vankantana og það sem betur hefði mátt 

fara. Ég finn alltaf ástæðu til að vera óánægð með frammistöðu mína. Þessi 

tilhneiging hefur fylgt mér öll 17 árin sem ég hef unnið við fjölmiðla. Hraðinn í 

fjölmiðlaumhverfinu einkennist af fljótfærnislegum vinnubrögðum þar sem það þykir 

dyggð að vera snöggur að vinna, miðla fréttum á ógnarhraða og henda þeim 

samstundis í birtingu. Á þessum tíma hefur vaxið hjá mér þörf fyrir að staldra við, 

leyfa verkefnum að fá þann tíma og það nostur sem þau þurfa til að verða eins góð og 

ég get gert þau. Líklega er það kveikjan að myndinni, upplifun af því að ég hefði átt 

að hlusta betur á efasemdir mínar, ég hefði átt að staldra við og gera betur, vanda mig 

meira og ekki henda hálfkláruðum verkum frá mér.  

 

Kaldhæðnislegt auðvitað, að á meðan vinnslu þessa verkefnis stóð, var ekkert lát á 

efasemdum mínum. Ég efaðist um að sjálfsefi væri viðfangsefni sem ég gæti 

rannsakað, hafandi enga þekkingu á sálfræði. Ég efaðist um skilgreiningu mína á  

viðfangefninu og stundum fannst mér eins og ég væri bara sjálf að búa til eitthvað 

konsept með vangaveltum mínum um sjálfsefa. Þær efasemdir hurfu sem betur þegar 

þegar ég fór að ræða við viðmælendurna og þeir virtust samstundis kveikja á 

hugmyndinni. Ég efaðist reyndar stanslaust um að þetta viðfangsefni dygði í heilt 

meistaraverkefni. Ég efaðist um að það ef ég færi þá leið sem ég hafði sjálf trú á, og 

kannaði viðfangsefnið með því að gera heimildarmynd, þá væri myndin ekki nægilegt 

akademískt framlag í menningarstjórnun. Þessi efi gerði það líka að verkum að ég bar 

viðfangsefnið undir fjölmarga sem ég þekki og hafa ólíka reynslu af listum, þannig 

slípaðist hugmyndin til á leiðinni. Ég mátaði efnið á marga vegu og uppúr öllu þessu 

ferli spruttu aðrar hugmyndir að verkum og verkefnum tengdum sjálfsefa. Ég hyggst 

til dæmis halda áfram að skoða sjálfsefasemdir í samhengi við mistök og vinn nú að 

skipulagningu Festival of failure, sem á að verða hátíð og ráðstefna til heiðurs 

mistökum í skapandi vinnu. Hugmyndin að hátíðinni kemur upprunalega frá Jóni 

Gnarr og gömlum vinum hans frá pönktímabilinu. Þeir ætluðu sér að halda hátíð undir 

þessu nafni en framkvæmdu aldrei hugmyndina.    

 

Ég hóf nám í menningarstjórnun eftir að hafa rætt við Jón Ólafsson þáverandi 

deildarstjóra og Ágúst Einarsson þáverandi rektor á Bifröst um möguleika á því að 

gera lokaverkefni í formi heimildarmyndar. Þeir töldu vel hægt að leysa lokaverkefni 
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með þeim hætti, enda viðurkennd akademísk rannsóknaraðferð ef rétt er að staðið. Ég 

komst inn í námið á undanþágu og án þess að hafa lokið B.A. gráðu. Ég fékk metna 

starfsreynslu í fjölmiðlum, tveggja ára diplómunám í heimildarmyndagerð og 

heimildarmynd sem ég hafði lagt gríðarlega mikla vinnu í, og samsvaraði á einhvern 

hátt B.A. verkefni. Umrædd heimildarmynd var tæplega þriggja ára verkefni sem 

reyndi mikið á mig. Hún var mitt fyrsta stóra verkefni eftir að ég útskrifaðist úr 

heimildarmyndanámi og útkoman varð að mínu mati svo hræðileg að ég þorði ekki að 

spreyta mig á heimildarmyndaforminu í mörg ár á eftir. Jafnvel þó ég hafi unnið  

margvísleg verkefni tengd heimildarmyndagerð eftir það, þá gat ég ekki hugsað mér 

að reyna aftur að gera mynd ef ég yrði jafn óánægð með hana. Tilfinningin sem ég 

upplifði eftir svona langt og strangt sköpunarferli, líkist einna helst timburmönnum. 

Blanda af eftirsjá og upplifun af því að mistakast. En ég er líka sannfærð um að sú 

óþægilega tilfinning láti mig gera eitthvað betra og sniðugra næst. Heimildarmyndin 

um sjálfsefasemdir er því líka tilraun mín til að yfirstíga ákveðinn þröskuld.  

 

 

5. Aðferð  

 

Heimildarmyndin er ekki hlutlaus framsetning á niðurstöðum rannsóknar heldur val 

mitt á því sem ég taldi vera mikilvægast í frásögnum viðmælendanna. Ég reyndi eftir 

bestu getu að velja þá kafla úr nokkuð löngum upptökum sem voru mest lýsandi fyrir 

samtöl okkar viðmælendanna og endurspegluðu meginpunktana í frásögnum þeirra. 

Ekki frekar en nokkur önnur heimildarmynd er hægt að segja að þessi mynd sýni 

hlutlaust það sem viðmælendurnir sögðu. Eins og ítrekað er fjallað um í bókinni 

Directing the documentary er ekki hægt að halda því fram að heimildarmynd sé 

hlutlaus framsetning á atburðum. Heimildarmynd er eingöngu val 

kvikmyndagerðarmannsins á upptökum af brotum úr raunveruleikanum.  
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Vegna þess að þú velur á hlutdrægan hátt allt sem þú sýnir, verður 
heimildarmyndin þín aldrei hlutlaus sannleikur. Í staðinn verður hún framsetning 
á þinni túlkun á sannleikanum... Þú getur ekki verið hlutlaus en þú getur verið 
sanngjarn (Rabiger, 2009:18).   

 

Heimildarmyndin sýnir eingöngu viðtöl og er unnin í svokölluðum gagnvirkum 

(interactive) stíl þar sem augljóst samspil er á milli spyrils og viðmælanda. Jafnvel þó 

ekkert heyrist í spyrlinum, þá er ekki reynt að fela að hann sé til staðar. Aðferðin er 

þannig ólík Cinema vérité - heimildarmyndum þar sem myndavélin fylgist með 

viðfangsefni eða atburðarrás eins og fluga á vegg og áhorfandinn fær litla tilfinningu 

fyrir nálægð kvikmyndagerðarmannsins. Viðtöl myndarinnar eru svokölluð talking 

head viðtöl, þar sem frásögn viðmælandans er aðalatriðið og umhverfi hans er eins 

hlutlaust og hægt er. Athygli áhorfandans beinist þá aðeins að orðum og tjáningu 

viðmælandans. Í slíkum viðtalsmyndum tíðkast að hafa viðmælandann í nærmynd eða 

millivíðri mynd. Nándin gerir upplifunina sterkari og líkamstjáninguna sýnilegri. 

Talking head-aðferðin er einkum notuð í vitnisburði þar sem viðmælandi segir sína 

eigin sögu (Bettie, 2004). 

 

Í fjölmörgum heimildarmyndum er þeirri aðferð beitt að tekin eru viðtöl við nokkra 

einstaklinga um sama viðfangefni í þeim tilgangi að frásagnir þeirra gefi mynd af því 

sem er til umfjöllunar. Þannig veita frásagnir nokkurra viðmælenda breiðari sýn á 

viðfangsefnið en frásögn einnar manneskju, og nokkur púsl verða að stærri mynd. 

Heimildarmyndin Capturing the Friedmans byggir á viðtölum fjölskyldumeðlima í 

Friedman fjölskyldunni, um heimilislíf þeirra. Myndin sýnir þannig frá nokkrum 

ólíkum sjónarhornum hvernig var að alast upp á heimili með kynferðisafbrotamanni 

(Grobel, 2004). Í Óskarsverðlaunamyndinni Man on Wire segir aðalpersóna 

myndarinnar frá því þegar hann strengdi línu milli tvíburaturnanna í World Trade 

Center í New York og gekk berfættur yfir hana. Fjölmargir áttu þátt í framkvæmd 

þessa hættulega gjörnings og í myndinni gefa frásagnir margra viðmælenda 

tilfinningu fyrir því sem gerðist. Margar ólíkar frásagnir varpa ljósi á atburðarásina og 

hvernig aðalpersónan hreif aðra með sér og sannfærði þá um að taka þátt í 

brjálæðislegu áhættuatriði (Marsh, 2008). Fleiri myndir eru í interactive stíl þar sem 

viðtöl eru tekin í hlutlausu rými og viðmælandi (talking head) segir frá sinni upplifun. 

The Imposter er eitt dæmi, en í henni lýsa nokkrir viðmælendur ólíkri upplifun af 

barnshvarfi og undarlegri atburðarrás sem við tók nokkrum árum síðar þegar talið var 
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að barnið hefði komið í leitirnar (Layton, 2012). Í öllum þessum myndum er 

ósýnilegur spyrill sem tekur viðtöl við viðmælandann án þess þó að það heyrist í 

honum bera upp spurningar. Frásagnir viðmælendanna verða aðalatriðið í hlutlausum 

myndaramma.  

 

Þegar manneskja segir frá sínum dýpstu sjálfsefasemdum lýsir líkamstjáning hennar 

og raddbeiting ekki síður líðan hennar en orðin sem hún segir. Orð geta verið 

margræð og merking þeirra getur ráðist af líkamstjáningu einni. Heimildarmyndir 

veita sjónræna upplifun sem getur verið sterkari og margræðari heldur en að lesa 

skrifuð orð. Frægt dæmi er þegar Bill Clinton sagði "I did not have sexual relation 

with that woman" í sjónvarpsútsendingu þegar hann var sakaður um að hafa átt í 

sambandi við Monicu Lewinsky árið 1998 en líkamstjáning hans gaf annað til kynna. 

Þegar horft er á upptöku af frásögn hans getur verið að upplifunin verði önnur en 

þegar orð hans eru lesin af blaði (Grobel, 2004). Ég taldi líklegra að vídjóupptaka af 

viðtölunum í þessu verkefni gæfi dýpri skilning á viðfangsefninu en texti sem 

skrifaður yrði upp eftir upptöku á viðtölum. Því þegar horft er á manneskju segja frá 

persónulegum hlutum eins og sjálfsefasemdum er ýmislegt við líkamstjáningu og sem 

ekki kæmist til skila í skrifuðum texta. Það var ein af aðalástæðunum fyrir því að ég 

valdi að nálgast viðfangsefnið í heimildarmynd, þannig taldi ég innihaldi fyrirhugaðra 

viðtala komast best til skila. 

  

Upptökur á viðtölum 

 

Að setja viðmælanda inn í stúdíó með upptökuliði eru ekki kjöraðstæður fyrir nánar 

samræður. Þessvegna skiptir máli að láta viðmælandanum líða vel áður en viðtalið 

hefst, undirbúa hann andlega og byrja á auðveldum spurningum eins og Larwrence 

Grobel lýsir í The Art of the Interview. Þetta reyndi ég að gera með alla viðmælendur 

og átti spjall við þá um hversdagslega hluti, á meðan upptökurnar voru undirbúnar. 

Lykilatriði er að viðmælandinn treysti spyrlinum, og hafi þá tilfinningu að hann muni 

ekki slíta frásögn hans úr samhengi. Til þess að hann þori að gefa heiðarleg svör þarf 

hann að treysta því að blaðamaðurinn/spyrillinn vinni úr frásögninni á sanngjarnan 

hátt. Trúverðugleiki spyrilisins gagnvart viðmælandanum er því grundvallaratriði 

(Grobel, 2004). Ég reyndi að draga athygli viðmælendanna frá 

kvikmyndatökumönnunum sem voru með mér í upptökunum, og voru í flestum 
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viðtölunum tveir. Þeir héldu sig í bakgrunni og viðmælendurnir mættu á upptökustaði 

sem voru vel undirbúnir, ljósum hafði verið stillt upp, og myndavélar voru tilbúnar. 

Þetta tókst okkur í öllum tilfellum nema í viðtalinu við Jón Gnarr. Þá lentum við í 

hremmingum með ljósgjafa á fyrirhuguðum upptökustðum og enduðum á því að þurfa 

að færa upptökurnar á síðustu stundu í borgarstjórnarsalinn í Ráðhúsinu. Hann er illa 

hljóðeinangraður og umferðarhljóð bárust inn um gluggana. Þessvegna er hljóðið á 

viðtalinu við hann með nokkrum truflunum. Við upptökur á viðtalinu við Auði 

Jónsdóttur gaf hljóðneminn sinn eftir korter svo við þurftum að hætta upptökunum og 

hittast aftur viku síðar. Reyndar var sú stutta upptaka sem náðist í fyrsta skiptið miklu 

betri en allt seinna viðtalið. Þeir kaflar sem birtast í myndinni með Auði eru því flestir 

frá fyrstu upptökunni.  

 

Þegar óska val mitt á viðmælendum lá fyrir, hafði ég samband við þau öll símleiðis. 

Ég hafði rætt við þau öll, við einhver tækifæri áður en þekkti ekkert þeirra 

persónulega. Ég hringdi í þau, bar upp erindið og útskýrði að ég væri að vinna að 

rannsókn og gerð heimildarmyndar um sjálfsefasemdir listamanna í skapandi 

vinnuferli. Ég var hrædd um að koma illa við þau með umfjöllunarefninu, eins og það 

gæti verið móðgandi fyrir þá að ég teldi líklegt að þeir könnuðust við sjálfsefasemdir.  

Öll tóku mér vel og voru tilbúin til að hitta mig. Undir eins brugðust þau Steinunn, 

Auður og Víkingur vel við og sögðu strax af fyrra bragði að þau gætu hugsað sér að 

vera viðmælendur í rannsókninni og myndinni. Þeir Egill og Jón urðu forvitnir en 

sögðust vilja ræða málið betur, áður en þeir ákveddu hvort þeir tækju þátt.  

Það hefur reynst mér vel að að nálgast viðmælendur með þeim orðum að ég vilji bera 

undir þá hugmynd. Hugmyndin er þá yfirleitt efnistök í mögulegu viðtali. Mér finnst 

fæstir útiloka að heyra hugmynd og segja því ekki nei fyrr en þeir hafa heyrt 

hugmyndina. En fleiri myndu segja nei þegar strax í upphafi er borin upp ósk um 

viðtal.  

Miklu máli skiptir hvernig viðtalið er undirbúið. Og þegar á hólminn er komið, og 

viðtalið á sér stað, skiptir miklu máli að hafa undirbúið sig og viðmælandann vel. „Því 

meira sem þú veist um viðmælandann því meiri líkur eru á að þú náir til 

hans“ (Grobel, 2004; 64). 

 

Allar upptökurnar gengu vel fyrir sig. Hver upptaka fyrir sig tók rúman klukkutíma og 

ég upplifði einlægan áhuga hjá viðmælendunum á viðfangsefninu. Þó sat ég eftir með 
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þá tilfinningu eftir viðtalið við Víking Heiðar, að ég hefði tæmt hann algjörlega. Að 

hann væri hálfúrvinda eftir spjallið og jafnvel áhugalaus um síðustu spurningarnar. 

Það er að mínu mati fullkomlega eðlilegt eftir átökin sem því fylgir að segja frá 

persónulegum hlutum í svona aðstæðum í tæpan klukkutíma. Eins upplifði ég að 

Steinunn talaði almennar um viðfangsefnið en hinir viðmælendurnir, en frásögn 

hennar væri í raun alls ekki síðri þó hún væri öðruvísi en hinna.  

 

Í heimildarmyndinni fannst mér nauðsynlegt að leyfa viðmælendum að hika, draga 

andann og efast þegar þeir voru að reyna að koma hugsunum sínum í orð. Eins og 

viðtalssnillingurinn Lawrence Grobel lýsir í viðtalstæknibókinni The Art of the 

Interview, skiptir máli að leyfa viðmælandanum að ráða ferðinni og trufla ekki 

frásögn hans jafnvel þó hún sé slitrótt. "Þú vilt ekki grípa frammí fyrir 

viðmælandanum: ef hann gerir hlé, leyfðu þögn hans að fylla herbergið þar til hann 

fer aftur að tala. Þögnin getur verið áhrifarík" (Grobel, 2004:48).  

 

Klipping  

 

Í bókinni Documentary Screens er fjallað um aðferðir við ólíka heimildarmyndastíla. 

Leikstjórinn de Antonio lýsir svipaðri aðferð og ég notaði í klippiferlinu:  

 
„Ég byrja á að transkrifa hljóðupptökuna og hengi svo allar blaðsíðurnar upp á 
vegg í stóra klippiherberginu þar sem ég hefst handa við að velja úr það sem ég 
vil nota. Þannig verður beinagrindin til. Þessi aðferð er þannig ólík fyrirfram 
skrifuðu handriti" (Beattie, 2004: 136). 

 

Ég vann úr hráefninu þannig að ég skrifaði upp hvert einasta orð sem sagt var í 

viðtölunum. Þetta var tímafrekur undirbúningur fyrir sjálfa úrvinnsluna, en ég hef 

áður notað sömu aðferð og fundið hversu mikið hún flýtir fyrir í ferlinu. Aðferðin 

kallast einfaldlega paper edit eða pappírsklipp og er lýst í fjölmörgum kennslubókum 

um heimildarmyndagerð, svo sem Directing the Documentary. Einnig er 

þumalputtaregla í klippivinnu á heimildarmyndum sem innihalda viðtöl eða 

munnlegar frásagnir, að móta fyrst handritið úr hljóði og klippa myndræna frásögn 

eftirá. Það hafði ég að leiðarljósi í þessu ferli.  Paper edit er aðferð sem miðar að því 

að auðvelda tæknilega klippivinnu, og val á bestu köflum hráefnisins. Hún flýtir svo 

mikið fyrir klippingunni sem sparar einnig kostnað við að ráða dýran klippara til að 
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sauma saman myndina. Aðferðin snýst um að skrifa upp allt sem heyrist á 

hljóðupptökunni, hvert einasta orð, hik og hljóð. Skráning hráefnisins þarf að vera 

nákvæm ef hún á að nýtast í klippivinnunni og því skiptir máli að skrifa niður heiti 

hverrar upptöku, tímakóða sem upptakan hefst og endar, dagsetning upptöku, jafnvel 

upptökustað og aðrar athugasemdir, eins og ef truflanir á hafa orðið á upptökunni. Ef 

um mikið hráefni er að ræða getur þessi vinna tekið marga daga eða vikur. Að lokum 

eru transkriftir af öllum upptökum prentaðar út í að minnsta kosti tveimur eintökum 

og settar í möppur. Því næst er farið yfir útprentið og bitastæðir kaflar merktir og 

valdir úr. Annað útprentið er notað til að klippa út með skærum þá kafla sem maður 

heldur að maður vilji nota, hitt eintakið er uppflettirit til að hafa yfirsýn yfir hvernig 

samhengið í upptökunum er í raun og veru (Rabier, 2009).  

Þegar hingað var komið í ferlinu reyndi ég að herma eftir því sem gert var þegar 

kvikmynd Lars von Trier Breaking the Waves var klippt. Kvikmyndin var fimm ár í 

vinnslu og þegar klippivinnan hófst var til gríðarlegt magn af hráefni. Klipparinn og 

leikstjórinn kölluðu aðferðina tilfinningalega klippingu þar sem viðteknar 

kvikmyndaaðferðir um það sem kallast continuity eða tæknilega samfellu myndbrota 

voru virtar að vettugi (von Trier, Refn, 2014). Continuity reglur snúast um hvernig 

megi skeyta myndum saman, til dæmis eftir því hvar viðfangsefnið er staðsett í 

rammanum, svo áhorfandinn skilji hvernig hann ferðast um í rými. Reglunum er 

einnig fylgt til að veita áhorfandanum skilning á hvernig tími líður í sögunni. Oftast 

miðar þó continuity klipping að því að sýna tiltekið atriði eins og það hafi bara verið 

tekið upp einu sinni og að klipping frá einni kameru yfir á aðra, sé af fagurfræðilegum 

og ryþmískum ástæðum (Foss, 1992). 

Anders Refn klippari myndarinnar og Lars von Trier völdu að láta tilfinninegaleg 

lögmál stjórna klippingunni og þverbrutu þannig hefðbundnar klippireglur. Refn, fór 

yfir allt hráefni myndarinnar aðeins einu sinni, og valdi úr, bara það sem honum 

fannst vekja upp tilfinningar. Restina lét hann liggja í fyrstu umferð. Því næst fór 

hann að púsla og reyna að mynda sögu úr upptökunum sem höfðu sérstaklega vakið 

hreyft við honum. Á síðari stigum þurfti hann að sækja fleiri klippur úr hráefninu en 

stór hluti myndarinnar samanstóð af fyrsta vali hans (von Trier, Refn, 2014).  

 

Ég klippti myndina sjálf og reyndi því sjálf að fara í þetta hlutverk. Ég reyndi að 

skoða transkriftina eins hlutlaust og ég gat eins og ég þekkti ekki efnið, aðeins einu 

sinni, og merkti mér það sem  mér þótti bitastæðast.  
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 Mynd 1.: Hér eru valdir kaflar með Jóni Gnarr.  
 

Þegar því var lokið, bjó ég mér til stóra tímalínu á svefnherbergisveggnum mínum. 

Hver viðmælandi fékk eina lárétta tímalínu, hver undir öðrum. Á þessum tímapunkti 

hætti ég að þykjast vera klipparinn hans Lars von Triers og studdist við 

pappírsklippiaðferðina úr Directing the Documentary. Svona töfluvinna er ótrúlega 

skemmtileg, veitir yfirsýn yfir það sem kann að virðast óyfirstíganlegt kraðak af 

löngum upptökum. Taflan sýnir manni sjónrænt hversu langt klippiferlið er komið og 

gefur tilfinningu fyrir dramatúrgíunni í myndinni, svo sem hvar á tímaássnumhá- og 

lágpunktar sögunnar koma inn. 

Á töfluna hengdi ég upp með kennaratyggjói þá kafla sem mér leist á úr hverju og 

einu viðtali. Ég skrifaði póst-it miða fyrir framan hvern kafla með stuttri 

innihaldslýsingu. Sem dæmi skrifaði ég á tímalínu Jóns: Efins borgarstjóri - á post-it 

miða og við hann límdi ég úrklippu af þeim texta sem mér fannst áhugaverðastur.  

Á línunni fyrir neðan Jón voru valdir kaflar úr viðtali við Auði, og þar fyrir neðan 

hinir viðmælendurnir. Á veggnum hófst púslið. Þar voru kaflar færðir til eftir því 

hvernig þeir kölluðust á, og smám saman raðaðist upp beinagrind að handriti.  
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 Mynd 2.: Pappírsklipp. 

 

 

 

 Mynd 3.: Tilbúið handrit. 

 

Næst tók við að opna klippiforritið og raða upptökunum saman eftir uppröðun á 

töflunni. Mikilvægt og jafnframt flókið í þessu ferli er að leiða það hjá sér þó að ekki 

verði strax til flæði milli myndbrotanna sem maður skeytir saman. Jafnvel þó þau 

hljómi skringilega saman í fyrstu umferð er mikilvægt að textinn, orðin og innihaldið 

púslist saman á vitrænan hátt. Þegar beinagrindin var tilbúin hófst næsta stig 

klippingarinnar.  

Upphaflega hugmynd mín var að heimildarmyndin yrði myndrænni. Að viðtölin yrðu 

klippt saman við annað myndefni sem styrkti frásagnir viðmælendanna. Þetta 

myndefni ætlaði ég að sækja eða skapa eftir að hafa tekið upp viðtölin. Ég braut 

heilann um þetta allt ferlið og reyndi eftir bestu getu að kreista fram hugmyndir um 

hvernig ég gæti myndskreytt viðtölin án þess að trufla eða túlka um of frásagnirnar 
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viðmælendanna. Við Rut Sigurðardóttir myndatökumaður prófuðum okkur áfram í 

nokkra daga með því að mynda áttavillt skordýr á hvítum bakgrunni, kubbakastala 

sem nötruðu og féllu saman, titrandi strá í vindi, veðurfar svo sem ský sem þykknuðu 

eða leystust upp og allt það sem okkur datt í hug að gæti verið lýsandi fyrir 

hugarástand viðmælendanna.  

 

 Mynd 4.: Tilraun til myndskreytingar.   

     

Þegar grófklipp á frásögnum viðmælendanna lá fyrir, reyndi ég ítrekað að púsla 

saman myndefninu við viðtölin en það small enganveginn. Niðurstað mín varð því að 

fara þá leið að leyfa viðmælendunum einum að tala, án þess að nokkurt myndefni 

kæmi yfir. Á lokametrum í klippiferlinu ákvað ég að horfa til bandarísku 

sjónvarpsþáttanna In Treatment sem framleiddir voru af HBO. Þættirnir gerast heima 

í stofu hjá aðalpersónunni, sálfræðingnum Paul Weston, sem í hverjum þætti fær til 

sín einn skjólstæðing. Þættirnir eru óvenjulegir fyrir þær sakir að þeir byggja 

eingöngu á samtali sem aldrei er rofið með öðru myndefni. Myndavélarnar beinast 

bara að persónunum tveimur í samtalinu (Barclay, García, McKay, Mayron, Ryan, 

Selim, 2008). Þættirnir halda athygli manns óskertri allan tímann og á margan hátt eru 

líkindi með frásögnum persónanna í þáttunum og viðmælenda minna í myndinni. Í 

báðum tilvikum eru viðmælendur að lýsa einhverju sem sjaldan er talað um á 

almannafæri. Einhverju persónulegu og kannski svolítið flóknu. Ég ákvað því að leyfa 

mér að brjóta hefðbundnar og áðurnefndar klippiaðferðir, sem til dæmis kveða á um 

að klippa aldrei úr nærmynd í nærmynd. Mér fannst einfaldlega sterkara að gera það, 

reyna ekki að fela klippið heldur leyfa tilfinningunni í frásögninni að ráða taktinum. 

Þannig er ítrekað klippt úr einni nærmynd í aðra og margar klippireglur þverbrotnar.  
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Menningarstjórnun 

 

Línudansinn sem menningarstjóri þarf að stíga snýst meðal annars um að finna 

jafnvægi milli allra þeirra þátta sem gera menningartengd verkefni velheppnuð, 

verkefnastjórnunin þarf að ganga upp, fjárhagsáætlanir þurfa að standast og listrænt 

innihald þarf einnig að vera gott. Afkoman þarf helst að vera góð líka. Guillet de 

Monthoux minnist á Schillers schung theory sem í The Art Firm þar sem listinni er 

líkt við rólu sem sveiflast á milli  áhrifaþátta í leit að jafnvægi milli þeirra (Guillet de 

Monthoux, 2004). Af frásögnum viðmælenda í heimildarmyndinni að dæma er 

sjálfsefinn einn þeirra mörgu áhrifaþátta sem hefur áhrif á útkomu menningarafurða. 

Og rétt eins og menningarstjórinn þarf að leita jafnvægis milli stundum 

mótsagnakenndra afla eins og markaðsfræða og listræns gildis, þarf listamaðurinn að 

leita jafnvægis milli efa og sjálfstrausts. Af viðmælendum í þessu verkefni að dæma, 

er sjálfsefinn nokkuð fyrirsjáanlegur í skapandi verkefnum. Hann kemur yfirleitt alltaf, 

bara í mismiklum mæli en afleiðingar hans geta verið margvíslegar. Þessvegna getur 

mögulega verið gagnlegt fyrir menningarstjóra að vera meðvitaðir um áhrifamátt 

sjálfsefans, og að hann hafi áhrif á vinnuferla, framleiðni og afurðir listamanna.  

 

 

6. Lokaorð 

 

Mögulegur galli á framkvæmd verkefnisins er að hafa ekki kafað dýpra í rannsóknir á 

viðfangsefninu. Sjálfsefi er vítt hugtak og hefur margar ólíkar merkingar. Áhugavert 

væri að kynna sér betur líffræðilegar, heimspekilegar, sálfræðilegar og 

félagsfræðilegar kenningar um sjálfsefasemdir og ef til vill ydda þá rannsóknarefnið 

betur í tenglsum við menningarstjórnun áður en farið var af stað. Gaman væri að fara 

lengra í rannsókninni með því að bæta inn í verkefnið skýringar á líffræðilegum, 

sálfræðilegum og heimspekilegum kenningum um sjálfsefasemdir.  

Hinsvegar má segja að í verkefninu hafi verið farið frekar óhefðbundna leið í 

framkvæmd rannsóknarinnar og því var meiri áhersla lögð á að rökstyðja frekar 

aðferðafræðina með heimildum.  
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Viðmælendur í þessu verkefni taka allir sem einn undir þá kenningu að 

sjálfsefasemdir geti verið hjálplegar í skapandi vinnuferli og stuðlað að bættri 

frammistöðu listamannsins. Viðmælendurnir virðast þó ósammála um hversu mikið 

magn af sjálfsefasemdum sé hollt að hlusta á. Víkingur Heiðar telur sjálfsefann nánast 

eingöngu af hinu góða og segist ekki telja að hans efasemdir séu ósanngjarnar eða úr 

takti við raunveruleikann. Jón og Egill segjast báðir hafa glímt við þunglyndi um 

nokkurt skeið sem þeir segja að hafi einkennst af ósanngjörnu sjálfsniðurrifi og 

óeðlilegum áhyggjum. Þeir telja að efasemdir í hæfilegu magni geti verið góðar. Jón 

segist nota efann til að slípa og fægja verk sín, Egill segir það áhugaverðasta við 

sjálfsefasemdir vera þegar hann nær að yfirstíga þær og gera eitthvað í því sem hann 

efast um. Allir viðmælendur eru sammála um að listrænt ferli sé stöðug leit að 

jafnvægi milli efa og sjálfstrausts. Auður og Steinunn lýsa baráttu sinni við að ná 

þessu jafnvægi. Mögulega má draga þann lærdóm af frásögnum viðmælendanna að 

taka beri sjálfsefasemdir alvarlega. Vera búin undir að efasemdirnar komi á 

einhverjum stigum í flestum skapandi verkefnum og að mikilvægt sé að hafa pláss og 

svigrúm fyrir efasemdir í listrænu vinnuferli.   

 

 

 

30.07.2014  

Þóra Tómasdóttir 
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8. Viðauki 

 

Brot úr transkrift af viðtali við Víking Heiðar Ólafsson: 
 
 
Þóra: Efi og ótti er soldið samofið og hérna og þegar þú efast þá velti ég því fyrir mér 
hver er óttinn. Hverjum öðrum en sjálfum þér ertu hræddur um að valda vonbrigðum?  
 
Víkingur: Þeim mun meira yfirborðskennt svona hrós, utankomandi hrós sem maður 
tekur inn, og nærir í hégómanum, þeim mun brothættari verður maður gagnvart 
efanum og þeim mun meiri lamandi áhrif hefur efinn á mann. Allavega get sagt það 
fyrir sjálfan mig þannig að efinn og svona statusótti... þessvegna held ég að svona 
margir listamenn og sko oft á eftir árum og sko og heimsfrægir listamenn séu í 
rauninni svona óöruggir eins og raun ber vitni. Af því að þeir eru að taka inn alloft 
mikið af einhverju svona utanaðkomandi, algjörlega merkingalausu hrósi og hjali. 
Þannig að fyrir mig er þetta bara lykilatriði.  
 
 
DMR_85_TRK029.WAV 
 
 
Víkingur: Þegar ég efast mjög mikið þá kannski óttast ég það helst að efinn muni 
sigra sjálfstraustið. Og ég meina einhvernveginn sko lamanst, það hefur aldrei gerst 
og ég held ég hafi í rauninni aldrei farið nálægt því en þegar ég virkilega á eitt af 
mínum myrkari mómentum þá þá þá er það yfirleitt það, ég óttast þetta náttúrulga 
jafnvægi sem ég bý að. 
 
Þóra: Þú sagðir mér að allir þeir sem þú lítur upp til og berð virðingu fyrir, séu allir 
efasemdarmenn. Lýstu þessu aðeins fyrir mér.  
 
Víkingur: já. Allir, allir listamenn sem ég lít upp til, ég held ég geti bara hreinlega 
sagt allir, lifandi og liðnir, rithöfundar, tónskáld, guð má vita hvað, heimspekingar, 
allt þetta fólk á það sammerkt að að að einhvernveginn hafa aldrei verið sátt á sínum 
stað, hafa alltaf verið á leiðinni eitthvert annað, þessvegna hélt það kannski áfram að 
þroskast og varð að einhverju soldið fallegu. Og það er eitthvað sem ég held að sé 
sammerkt, allavega svo ég tali út frá þeim sem ég hrífst af.  
 
Þóra: þú talar um forvitni 
 
Víkingur: Sko fyrir mig er kannski mikilvægast í allri sköpun, það er að vera forvitinn. 
Og sko ef maður hættir að efast þá hættir maður að vera forvitinn. Af því að það að 
efast það er að viðurkenna að maður veit ekki allt og viðurkenna að það er eitthvað 
miklu, miklu miklu stærra sem maður gæti verið að gera. Það er forvitni.  
 
 
Brot af transkrift af viðtali við Auði Jónsdóttur:  
 
P1000783.MOV 
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Þóra: kannast þú við sjálfsefasemdir?  
Auður: já, sjálfsefasemdir knýja mig áfram, ég held mér sé alveg óhætt að segja það. 
Þær eru, ja, mér finnst þær hreyfiafl. Mér finnst þær fá mig til að að gera eitthvað sem 
ég myndi ekki gera annars. Það er svona bæði af því að þessi vafi, að velkjast í hvort 
ég geti gert eitthvað, það einmitt fær mann til að fara af stað og já bara eins og 
vísindamanninn, gengur þetta upp eða gengur þetta ekki upp. En sjálfsefasemdir eru 
líka góðar að því leytinu til að þegar maður fer í svona sjálfsgagnrýniskrísu þá fá þær 
mig líka til að velta fyrir mér hugmyndum á margræðari hátt en ég myndi gera annars 
og kafa dýpra ofan í þær. Þá er ég ekki að meina að stoppa flæðið, yfirleitt leyfi ég 
flæðinu að koma fyrst en að svona horfa á það gagnrýnum augum og þetta kannski 
eitthvað sem ég hef tamið mér eftir að hafa oft tekið við gagnrýni síðustu 16 árin eða 
síðan ég byrjaði að gefa út, að það er svona að hafa verið í þessum gagnrýnisdíalóg 
sjálf og vita afhverju ég geri hlutina eins og ég geri þá, en reyna að fara yfir þá þannig 
og fara yfir efasemdirnar og fara yfir hina hliðina á þeim þannig, og í því ferli þá 
kvikna oft nýjar hugmyndir og eitthvað alveg nýtt sem hefði ekki komið nema af því 
að ég er að sökkva mér niður í efasemdir. og ég held að þær eru að mörgu leyti góðar. 
Eða mér finnst það . Og ég held að það sé öllum hollt sem eru að vinna í skapandi 
greinum að endurfæðast með reglulegu millibili eða fara svona inn í nýjan fasa og það 
gerist ekki án hjálpar efasemdanna. Ef þær væru ekki þá sæti maður bara sáttur í sínu 
og þróaðist kannski ekkert áfram.  
 
Þóra: hefurðu upplifað það að vera kannski rosalega sátt ... og síðan kannski 
einhvernveginn fara að efast eftir á 
 
Auður: ekki lengi, ég er einhvernveginn þannig úr garði gerð að mér fer fljótt að 
leiðast en ég hef alveg átt svoleiðis tímabil. Og það sem gerist er að ég finn fyrir 
einhverju svona undarlegri tegund af þunglyndi. Ég er ekki þunglynd að eðlisfari, en 
ég fer að finna fyrir einhverri svona tilgangsleysiskennd og einmitt á svona 
tímapunktum þá byrja efasemdirnar að koma. Þá geta þær verið sterkar og þetta geta 
verið svona heavy tímabil að fara í gegnum og ég hef alveg átt þónokkur tímabil þar 
sem að ég hef velt fyrir mér að hætta, bara gera eitthvað allt annað, fara í skóla. En 
einhvernveginn vill verða að  einmitt frjóustu hluturnir komi einmitt út úr þessum 
tímabilum, fyrst kemur svona eitthvða rólegt tímabil, svo svona fer manni að leyðast 
og tilgangsleysinu fylgja svona efasemdir og uppúr því sprettur eitthvað nýtt.  
 
Þóra: Geturðu gefið mér einhver dæmi um aðstæður þar sem þú hefur efast um þig og 
þitt framlag og þína dómgreind. 
 
Auður: já já, það hefur komið fyrir oftar en einu sinni. Síðasta svona alvöru krísan 
sem ég fór í var stuttu áður en ég skrifaði Ósjálfrátt. Þá var ég búin að vera í tveggja 
ára löngu ferli með leikrit sem einhvernveginn fæddist andvana. Ég var svona eins og 
rjúpan að rembast við staurinn að reyna að blása lífi í það og á sama tíma fékk 
einhverjar leiðinlegar fréttir. Einhvern leiðinlegan dóm í dönsku blaði, og einhver 
franskur forleggjari sem hætti við að gefa út bók eftir mig og það var eitthvað eitt enn 
sem ég man ekki en allavega, þetta helltist allt yfir mig á sama tíma. Og ég ég man að 
þá svona einhvernveginn, eftir einhvern hræðilegan leiklestur í Borgarleikhúsinu þá lá 
ég bara uppí í sófa og ég var svona frosin að innan. Og ég hugsaði nú hætti ég þessu, 
þetta er bara orðið gott, nú þarf ég bara að fara í Öldunginn. Svo fór ég í eitthvað 
ferðalag, þetta var í júní og það var sól og ég fór bara að hugsa um eitthvað allt annað. 
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Stuttu seinna varð ég ólétt, (SMÁ HLJÓÐTRUFLUN) já, ég fór til útlanda í tvo 
mánuði, svona skipta á íbúð og reyna að skrifa. Svo kom sonur minn og 
einhvernveginn byrjaði Ósjálfrátt að kvikna uppúr öllu þessu, smám saman, og með 
honum. Og svo lagðist ég bara í skriftir þegar hann var sex mánaða og einhvernveginn 
komst á einhvern allt annan stað, og einhvernveginn hafði aldrei verið skemmtilegra 
að vera til og vera höfundur og einhvernvegin fékk alveg nýja sýn á þetta, reyna að 
vera mamma og höfundur, einhvernvegin að sameina það. Þannig að lífið heldur alltaf 
áfram að koma manni á óvart ef maður leyfir sér að sigla inn í þessi tímabil og trúa 
því að maður komist út úr þeim aftur. Og hérna. vera ekki hræddur við efasemdirnar 
heldur horfa á þær sem hreyfiafl og horfa á þær þannig að þær eigi eftir að leiða mann 
eitthvert, ef maður... lætur þær ekki sigra sig, þetta er svona eins og einhver stór alda, 
þú mátt ekki láta hana gleypa þig, þú verðu bara að láta hana standa og fara með 
henni einhvernveginn og þá kemst maður á góðan stað oft.  
 
Þóra: Þú lýsir þessu sem djúpstæðri krísu.. segðu mér frá hversu lengi þú hafðir unnið 
að þessu verki og hvað fór í gegnum hugann á þér þegar þú varst að taka þessa 
ákvörðun um að henda þessu verki 
 
Auður: Það var alveg sársauki. Ég fann alveg fyrir líkamlegum sársauka sko, þetta er 
einhvernvegin það tengt manni. Skriftir þær spila svo mikið inná tilfinningalífið, að 
því að maður er oft að vinna með sitt innsta og sínar innstu hugmyndir að maður á oft 
erfitt með að viðurkenna það fyrir sér ef maður lendir í einhverju öngstræti með þær. 
Ég ég ... ég já.. ég man , það bara já, það bara hvarflaði að mér að hætta, hætta öllu 
einhvernveginn  bara, ég get orðið soldið svona öfgafull líka í mér. En það er kannski 
maður nær einhverjum svona aldri og þá hugsar maður, er ég kannski búin með allt 
sem ég hef að segja. Það þarf eitthvað í manni sjálfum að breytast til þess að hérna 
maður geti hérna haldið áfram, að hérna, geti haldið áfram að þróast.  
Svo líka, gagnrýni getur verið tvíbent annarsvegar það sem kemur að utan. Á þessum 
tímapuntki voru margir með væntingar til þess sem ég var að gera, sem var kannski 
erfitt, ég var í nýju formi með nýjar hugmyndir og hóp af fólki sem var að bíða eftir 
einhverju, þannig að ég átti soldið erfitt því ég er vön alltaf þegar ég ákveð eitthvað, 
ég er búin að vinna sem höfundur í 16 ár. 
 

 

Transkrift af viðtali við Egil Sæbjörnsson  
 
úr CU möppunni 
 
MVI_1934.MOV 
 
Þóra: getur þú efast um þig þegar þú ert að vinna vinnuna þína, búa til þína myndlist 
og tónlist?  
 
Egill: Það er mjög auðvelt að efast, það hefur allavega verið það hjá mér í gegnum 
tíðina. Ég held ég hafi vaknað á hverjum morgni í í fimm eða sex ár, þegar ég var að 
gera mikið af tónlist. og hugsaði að þetta væri algjör vitleysa. Ég ætti bara að vera að 
einbeita mér að því að gera myndlist. Ehm. En svo komst ég að því einhverntíma ekki 
fyrir neitt löngu síðan, þú veist ég þegar ég var í frekar mikilli krísu, að allskonar 
svona efasemdir eru líka útaf einhverjum hugmyndum sem eru komnar einvherstaðar 
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utan úr heimi, frá þú veist foreldrum manns eða samfélaginu, eða vinum eða úr 
sjónvarpinu eða eitthvað. Það svona tekur oft svona soldið mikið, þú veist, eini 
áttavitinn hann er hérna, þú veist. Þannig að ef maður hlustar þangað inná við og líður 
vel með eitthvða, þá er það allt í lagi. Það bara, oft sem maður kannski missir 
sambandið eða eitthvað. Og, svo náttúrulega líka bara... eh. Ja sko, með myndlistina 
hef ég aldrei efast neitt sérstaklega mikið, ég held ég hafi alltaf bara verið svona á 
frekar beinni braut með það sko. Það var aðallega þetta allt saman þú veist, eh, að 
vera að gera tónlist og eitthvða svona þarna einhverntíma það truflaði mig rosalega 
mikið.  
 
Smá pása.  
 
Þóra: hvað er það við það að gera tónlist, sem truflar þig, finnst þér það skemma 
ferilinn í myndlist eða hvað truflaði þig?  
 
Egill: þetta var einu sinni sko, ég er alveg hættur að pæla í þessu núna. Þá var það 
einhvernveginn að hjartað í mér var algjörlega bara við myndlistina, en það var 
eitthvað svo gaman að gera tónlistina, ég bara gat ekki að því gert. Þú veist, ég var 
alltaf bara að pikka upp einhver hljóðfæri og semja lög, og þú veist, það er svona. Það 
var bara eitthvað svo gott að búa til tónlist. Þannig að ég hélt áfram, það var rétt en 
einhvernveginn vitlaust á sama tíma. Bara einver sýki í að búa til tónlist. Ég var með 
ekkert ambition heldur í að ætla að verða eitthvað profesional tónlistarmaður eða 
eitthvað. Það var aldrei svona, migdreymdi alltaf um að verða samt poppstjarna. En 
ég held að það sé bara einhver hugmynd sem kom úr sjónvarpinu þegar maður var 
krakki. Já svona frægð og frami, það er svo mikið í samfélaginu. Svo einhverntíma 
þegar eitthvða vídjó eftir mig var sýnt á MTV þá fannst mér ég bara vera kominn á 
toppinn. Eitthvað sem skiptir engu máli núna, og þú veist, það var kannski 
einhverskonar fjallstindur, og svo er spurning hversu marga fjallstinda þarf maður að 
klífa til að ná frægð og frama. Þú veist. Ehm. Á meðan að það besta sem maður gerir í 
myndlist, eða list eða bara yfirhöfuð í lífinu, það er að, það er að hérna fara eftir 
einhverju svona instinct.  
 
Þóra: ertu sjálfsgagnrýninn, þegar þu ert að búa eitthvað til, og ert að reyna að eiga 
díalóg við sjálfan þig um hvernig þetta eigi að vera.   
 
Egill: Já, vá maður, ég er búinn að búa í Berlín í fimmtán ár og ég held að fyrstu tíu 
árin þá var maður bara einhvernveginn, þá fannst manni bara maður ekki fá neitt 
recognition. Maður bara gekk oft um göturnar alveg rosalega þunglyndur og hugsaði 
bara sjitt, ég fæ ekkert recognition. Það var mjög erfitt, mjög erfitt. Þá náttúrulega 
einhvernveginn efast maður. Það hefur hvarflað að mér að bara gefa þetta allt upp á 
bátinn og fara ða gera eitthvða allt annað. En..... þá þarf maður að tengjast við 
kjarnann inní sér sem er til staðar áður en maður byrjar að búa eitthvað svona til. 
Einhver svona djúpur lífskjarni. Og ég held að þegar maður er orðinn mjög gamall, 
rétt áður en maður deyr að þá hrynja allar brynjurnar af manni og þá  er þetta þessi 
kjarni sem skiptir öllu máli. Og þá er það einmitt eins og maður hefur lesið og heyrt 
fólk tala um, að gera hlutina eftir eigin sannfæringu. Og rækta sambandið við vini 
sína, og svoleiðis. Það er einhvernveginn það sem virðist vera mikilvægast. 
Mikilvægara heldur en starfið sem maður er að gera, en það skiptir náttúrulega 
rosalega miklu máli og að fá peninga fyrir það sem maður er að gera og allt þetta.  
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Þóra: tölum meira um viðurkenningu. hvað gerir viðurkenning fyrir þig og hvað 
gerirðu þegar þú færð ekki viðurkenningu. 
 
Egill: já, oft bara.. eða þú veist. Það er svo auðvelt að bera sig saman við, oft, ég sko, 
ég á það til að bera mig saman við einhverja aðra. Sérstaklega þá sem eru kannski þú 
veist í mjög líkri stöðu og maður sjálfur.Þú veist. Bakarinn ber sig saman við 
bakarann sem er hinumegin á við götuna  sem þénar einni evru meira á dag. Á meðan 
það er annar bakari, þú veist, hinu megin í hverfinu sem þénar 20 þúsund evrum meira 
á mánuði. Og maður er ekki að bera sig saman við hann. Ehm. Já, það er svo oft sem 
manni finnst maður ekki fá neina viðurkenningu fyrir eitthvað. En þá reynir maður 
bara, ég reyni alltaf að gleyma því eins hratt og ég get. Og fara að einbeita mér að því 
sem mér finnst spennandi, reyna að horfa á logann. 
 
Þóra: verðuru ánægður með verkin þín eða sitja þau í þér eins og gallaðar vörur?  
 
Egill: ég held að generally sé ég frekar ánægður með verkin mín en ég er alveg 
rosalega fljótur að einhvernveginn að gleyma þeim og fara strax í næsta. Ekki alveg 
nógu mikið í því að njóta þess sem er búið. Það er bara alltaf næsta sem þarf að fara 
að gera. 
 
Þóra: þú ert að lýsa frekar miklu sjálfsöryggi í myndlist, búinn að vera í þessu lengi, 
og nærð þeirri tilfinningu að þetta sé gott, eitthvað er rétt. En samt kannastu við 
sjálfsefasemdir og sjálfspíningu. Lýstu því fyrir mér. 
 
Egill: já oft, alveg endalausa. Já ég held að skortur á peningum hefur oft þjakað mann 
mjög mikið, og blandast oft inn í það sem maður er að gera, og inn í einkalífið líka. 
Eða ef það gengur ekki nógu vel í einkalífinu, eða gengur ekki nógu vel í starfinu, þá.. 
þá hérna, þá er eins og maður fái einhver svona gleraugu, svartsýnisgleraugu, og þau 
lita allt sem maður er að horfa á, alveg sama hvað það er. Það er allt glatað. Ég á það 
til (HÉR ER HLJÓÐTRUFLUN, SÍRENUR) að vera frekar svona svartsýnn.  
 
 


