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Útdráttur 
 Það er eitthvað við að endurorða þetta ferli sem „listræna rannsókn” þegar 

við höfum talað um “artistic research” í margar vikur. Allt í einu líður mér eins og 

listræn rannsókn ætti að innihalda spurningar eins og: Af hverju fjöllin eru blá eða 

hvernig feðraveldið birtist í Sæmundi í sparifötunum? Það er auðveldara að hugsa 

sér að maður sé að gera “art” en „list”. Þegar ég hugsa með mér að ég sé að gera 

„list” þá líður mér eins og Jónas frá Hriflu muni mæta heim til mín í kaffi með tvo 

hvítklædda menn. 

 

 Þessi textabútur átti heima í dálki sem ég nefndi ruslakista og geymir allt 

það efni sem komst ekki í ritgerðina vegna þess að; a) það hafði verið skrifað kluk-

kan 02:00 á aðfaranótt mánudags, b) það hafði orðið til í ritgerðargalsa á föstudegi, 

c) það var of persónulegt eða d) var almennt illa skrifað.  

 Ritgerðin sem á eftir fylgir er greinagerð á listrænni rannsókn á hugtakinu 

„bounce”. Rannsóknarferlið endaði með verkinu „Re-boun(d)ce,” sem var sam-

starfsverkefni á milli Selmu Reynisdóttur, Sunnu Axelsdóttur og Birkis Sveinbjörns-

sonar. Í ritgerðinni verður vitnað í verk eftir danshöfundana Mette Ingvartsen, Mar-

tin Kilvaty og í grein Rasmus Ölme, „Movement materialisation” eða „Efnishyggja 

hreyfingar.”  

 Í rannsóknarvinnu minni notaðist ég helst við aðferðir Feldenkrais tækninnar 

til þess að skerpa á næmni minni í garð líkama míns og umhverfisins. Sú ákvörðun 

að vinna verkið með næmni að leiðarljósi var gífurlega mikilvæg vegna þess að 

það gaf rými til þess að hlusta á bánsið í sjálfri mér, hvernig það endurkastast út í 

umhverfið og hvernig bánsið í umhverfinu endurkastast í sjálfri mér. Nánar verður 

farið í saumana á rithættinum á orðinu bounce/báns í upphafi ritgerðarinnar. 
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Abstract 

 This essay is mainly in Icelandic, except a few words that you will see in the 

Icelandic way of quoting: „”. Those words will most likely be; „bounce”, „suspend-

ed” and this joke: “A choreographer finds himself in a hardware shop. The shop 

assistant comes up to the choreographer and asks him, “how can I help you, are 

you looking for something special?” And the choreographer answers “yes, I am 

looking for material.”  

 In this essay, written in my dear mother tongue, I mainly talk about bounce, 

but I translate it into Icelandic by spelling it like this: Báns. The Icelandic letter á, 

makes the same sound as the vowels o and u together. And then I just make life 

easier by using s instead of ce in the end of the word. Also, we do not have the 

letter c in the Icelandic alphabet. As I mentioned here above, this essay is a reflec-

tion paper of my artistic research on bounce.  

 During my artistic research period I tried to remain open to the listening of 

the bounce in myself and my surroundings. How things and materials bounce and 

re-bounce in our environment. To be sensitive to this matter I worked a lot on the 

Feldenkrais method. It helped me to tune into my own body and my surrounding. 

Rasmus Ölme’s article “Materialisation of Movement” had a great impact on my 

research, and opened up the possibilities of using the matter in space as material.  

 If you are interested in the matter I am sad to inform you that you can’t read 

further because, as mentioned above, it is in Icelandic. I recommend you just to 

call me and we can set up a skype meeting or even go for a coffee. You can also 

check at the back for my bibliography and picture sources. My phone is (00354) 

847-3946 and if you want to contact me via facebook then my name is on the front 

page. You can also add me on instagram, my instagram is selmareynis. And on 

that last note I will make a little abstract word painting:  
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INNGANGUR 

  

Í þessari listrænu skoðun og rannsókn minni á fyrirbærinu ,,bounce” mun ég notast 

við enska orðið ,,bounce,” í stað þess að notast við íslenska þýðingu á orðinu. 

Einnig mun ég breyta orðinu og stafa það með íslenskum framburði: „Báns”. 

Ástæðan fyrir því er að orðið er ekki til á íslensku, og það kemur ekki sjónrænt vel 

út ef „bounce” er alltaf sett inn í textann með gæsalöppum. Með því að aðlaga 

orðið að íslenskum framburði gef ég mér einnig leyfi til þess að fallbeygja ensku-

slettuna.  

 Ef við flettum upp orðabókaskilgreiningunni á bounce fáum við mörg dæmi 

um notkun orðsins í enskumælandi samfélögum. Þegar talað er um báns er átt við 

eitthverskonar endurkast af hvaða tagi sem er. Þegar eitthvað skellur á yfirborðið 

og kastast tilbaka. Það getur verið bolti, ljós en einnig getur þú sem manneskja 

bánsað eftir að hafa hlotið skaða, eða upplifað eitthvað sem setur strik í 

reikninginn. Þá er talað um að manneskjan bánsi tilbaka aftur eftir höggið. Í Oxford 

orðabóka skilgreiningunni er tekið dæmi um það þegar fyrirtæki verða fyrir ef-

nahagslegu tjóni, en ná sér aftur á strik. Þá er talað um að þau hafi ,,bounce back” 

eða bánsað tilbaka.1 Íslensku orðin og orðasamböndin sem ná yfir það mengi sem 

enska orðið báns tiltekur eru meðal annars; skopp, hopp, endurkast og orðasam-

bandið að-ná-sér-á-strik. Í minni listrænu rannsókn á bánsi notaðist ég fyrst við 

orðið í þeim skilningi sem við Íslendingar notum orðið skopp eða hopp. 

 Þó svo að ég hafi aðallega verið að vinna með báns út frá orðununum; 

skopp og hopp, þá útiloka þessi orð alla þá möguleika sem orðið báns býr yfir. 

Þess vegna átti ég í erfiðleikum með að tileinka mér íslensku þýðinguna á bánsi 

þegar ég var að vinna með hugtakið. Ég gerði tilraun til þess, en fann að orðin, 

hopp og skopp, gáfu mér ekkert. Í staðinn fyrir að verða að kveikju, urðu áhrifin 

þveröfug og líkaminn minn stífnaði upp. Hér er brot af dagbókarfærslu frá því ég 

vann með orðin hopp og skopp:  

   
                                                
1 „Bounce.” English: Oxford living dictionaries, sótt 29. janúar 2018.  
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/bounce   
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„… það er ekki til neitt íslenskt orð yfir bounce. Kannski ætti ég að finna nýtt 

íslenskt orð yfir bounce? Ég kann sérstaklega vel við áferðina á orðinu bounce. 

Hún er svo mjúk, safarík, létt en á sama tíma er þungi í orðinu. Það er annað með 

skopp eða hopp. Fyrir utan það hvað það er ótrúlega skrítið að byrja orð á 

stöfunum ho eða ekki stöfunum ho heldur frekar hljóðið sem stafirnir ho mynda. 

það krefst svo mikillar orku að bera fram hljóðið ho. Það er annað með bounce. 

Það er svo tignarlegt en á sama tíma er einhver léttleiki í því. Í orðinu hvíla and-

stæður. Í orðinu er jafnvægi. Kannski er það vegna vissunnar sem orðið ber með 

sér. Í orðinu felst að fyrirbærið sem kastast í burtu kemur tilbaka. Skopp eða hopp 

aftur á móti gefa til kynna eitthvað allt annað. Skopp og hopp er svo leiðinlega 

íslenskt. Þetta er svona Ísland þegar litasjónvarpið kom fyrst til landsins. Þegar 

tökur á Stellu í orlofi hófust. Þegar við kepptumst við að gera lax í majonesi og lax 

í hlaupi.2 Þegar allir voru að þykjast að ísland væri gg næs, og borðuðu Myllu hei-

milisbrauð með smjöri og gúrku af því það var ekki til hummus, eða pestó. Við 

drukkum appelsínuþykkni í gulum plast bollum með risa gervibros. Þetta er 9-5 

harkið. Þetta er sjálfslygin um það að 9-5 lífið og sólarstrandarlífið á sumrin með 

úrval útsýn sé frábært. Þetta er fólk sem svona skottast eitthvað. Hoppar eitthvað. 

Skoppið gefur ekki til kynna mjúka lendingu. Í orðinu eru engir demparar. Það er 

ekki einu sinni fjöðrun í framburðinum á skoppi, hvað þá í hoppi. Þetta eru orð sem 

hefjast með krafti á samsetningu stafanna sk og ho en hrapa síðan harkalega á 

framburði tveggja p-a. Eftir vandræðalegu byrjunina á sk og ho kemur neyðarlend-

ingin pp. Það stendur enginn upp frá þessu falli. Þetta eru orð sem bera engan 

þokka. Orðin eru holdgervingar Myllu heimilisbrauðs með osti, smjörkleprum og 

gúrku. Í orðinu er ekkert pestó, engin mozzarella ostur og basill, hvað þá avókadó 

með olíu, sítrónu safa og örlitlu salti, smekklega raðað ofan á heimabakað súr-

deigsbrauð. Í dag vill engin vera kenndur við skopp eða hopp. Í dag keppast menn 

við að bounce-a.” 

 Orð sem kæmi einnig til greina við þýðingu á orðinu bounce er fjöðrun. Hins 

vegar þá vísar orðið of mikið til fuglsfjaðrar og býr yfir of miklum léttleika. Orðið 

býður heldur ekki upp á það að hægt sé að nota það í þeim skilningi að það en-
                                                
2 „Laxaréttir. Stella í orlofi.” Myndband, 0:30 sekúndur. Sótt 10. febrúar 2018.  
   https://www.youtube.com/watch?v=duanOdImdBs   
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durkastist. Orðið fjöðrun nær heldur ekki yfir það þegar eitthvað nær sér á strik eftir 

að hafa orðið fyrir bakslagi.  

 Fyrirbærið báns er afar vítt hugtak og hægt er að finna birtingarmyndir þess 

nánast allsstaðar. Ég ætla að ganga svo langt með því að segja að; þar sem er líf, 

þar er báns. Þess vegna var flókið að skoða hvernig ég ætlaði að þrengja bánsið 

niður og hvernig ég ætlaði að vinna með hugtakið.  

  Upphafspunkturinn á hugtakinu var aðferð sem ég var vön að nota til þess 

að hita líkamann upp. Aðferðinni er lýst nokkurnveginn svona:  

 

 > Ég stend jafnfætis á stúdíógólfinu og finn fyrir iljunum. 

 > Ég finn fyrir þunganum í mjöðmunum og slaka á grindabotnsvöðvunum 

 > Ég athuga hvar rifbeinin mín eru staðsett og hvort þau séu slök 

 > Ég athuga hvernig axlargrindin hvílir á rifbeinunum 

 > Ég leyfi höndunum að hanga meðfram síðum eða legg þær á mitt   

    bringubeinið 

 > Ég finn fyrir þunganum í líkamanum 

 > Ég gef eftir og leyfi líkamanum að falla nokkra sentímetra að átt í gólfi, en 

    spyrni aftur í gólfið áður en líkaminn gefur alveg eftir þyngdaraflinu. 

 > Líkaminn svífur upp, stöðvast eitthvers staðar á milli himins og jarðar og  

    heldur aftur niður. 

 > Ég endurtek mörgum sinnum. 

 

Fyrir mér var þessi flókna aðferð, einfaldlega eitt skref. Báns. Ein aðgerð. Ein ein-

ing. En í raun þá er þessi aðgerð margliða ásamt því að vitna í allskonar tilvitnanir 

úr lífi mínu sem dansari. Ég er að vitna í allskonar liði sem eru mikilvægir í inn-

kaupakerru samtímadansara. Hér kemur brot af þeirri vitneskju:  

  

 > Ég stend jafnfætis á stúdíógólfinu og finn fyrir iljunum.  

              Aðgerð sem eykur jarðtengingu (e. be grounded) 

 > Ég finn fyrir þunganum í mjöðmunum og slaka á grindabotnsvöðvunum 

              Önnur útfærsla á því hvernig hægt er auka jarðtengingu. Það leyfir  

     manni að minnka spennuna úr mjöðmunum og auka sambandið við  
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     yfirborð gólfsins. 

 > Ég athuga hvar rifbeinin mín eru staðsett og hvort þau séu slök 

              Með því að minnka spennu í rifbeinum og brjóstkassa, tengist ég  

    miðjunni betur  

 > Ég athuga hvernig axlargrindin hvílir á rifbeinunum. 

    Tengja axlagrindina við mjaðmagrindina.  

 > Ég leyfi höndunum að hanga meðfram síðum eða legg þær á mitt   

    bringubeinið 

    Leyfa spennuna í höndunum að leka úr sem hjálpar mér um leið að  

    slaka á brjóstkassanum. 

 > Ég finn fyrir þunganum í líkamanum 

    Með þessum aðferðum hér að ofan er líkaminn minn opnari til þess að  

    bregðast við impúlsum 

 > Ég gef eftir þyngdaraflinu, en næ að ýta frá yfirborðinu svo að líkaminn  

    endurkastast upp 

    Hvernig getum við haldið líkamsmeðvitund og tengingu við líkamann en  

    jafnframt verið snörp.  

 > Ég endurtek mörgum sinnum. 

    Úthald og við þurfum að þreyta líkamann ákveðið mikið til þess að vekja        

    upp allt kerfið og dæla blóði til allra parta líkamans. 

 

Þessi aðferð hefur verið mitt báns síðustu mánuðina. Bánsið varð regnhlíf aðgerða 

sem ég framkvæmdi á hverjum degi til þess að búa líkamann undir að framkvæma 

það sem ég vildi að hann myndi ná fram að færa. Þessi upphitunarhefð varð að 

einhverskonar möntru milli mín og líkama míns. Þar sem við stilltum saman strengi 

okkar og sögðum við hvert annað: „Ég þarf á þér að halda, saman getum við gert 

þetta.” Hvað sem þetta „þetta” var, og þó svo að hvorugt okkar vissi hvað þetta 

„þetta” var. Þá vorum við á sömu blaðsíðu.   

 Þetta hugarfar um okkur, þar sem við stillum saman strengi okkar og 

höldumst í hendur og lofum hvort öðru trausti og fagurri framtíð er að sjálfsögðu 
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birtingarmynd tvíhyggju vestræns samfélags.3 Þar sem ég er alinn upp innan ves-

træns hugarástands þá hugsa ég um mig sem „Ég og líkaminn minn.” Við höfum 

átt í margskonar áhugaverðum samræðum, og erum ekki oft sammála. Sem betur 

fer. Ég er mjög þakklát fyrir allar umræðurnar sem við höfum átt í gegnum tíðina. 

Stundum erum við sálufélagar, stundum höldum við framhjá hvert öðru, stundum 

rífumst við sem hundur og köttur og enn aðrar stundir deilum við reynslu hvors 

annars. Ég lít á hug minn sem einhverskonar óræðan anda á sama tíma og ég lít á 

líkamann minn sem efnið. Í mínum daglegu samræðum lít ég þess vegna á hug 

minn og líkama sem fyrirbærin ,,andinn og efnið” sem eiga í samræðum dagsdag-

lega. 

 Þessi liður aðgerða sem ég lýsti hér að ofan, lifði sem báns-ið í mínu lífi. Hið 

upprunalega báns. Bánsið í sínum upphafsbúning. Þegar ég skoðaði nánar þessa 

regnhlíf aðgerða sem ég kallaði báns sá ég að innan hennar eru margir liðir. Ef við 

tökum sem dæmi efni sem bánsar og skoðum það nánar, sjáum við að; efnið 

dregst að yfirborðinu, lendir, en kastast tilbaka. Ég mun taka sem dæmi einfalt ferli 

skopparabolta sem skoppar lóðrétt á milli punkts A og B. Ég vil taka það fram að 

þessi ritgerð er ekki vísindaleg rannsókn, og ég mun ekki fara í saumana á eðlis-

fræðilegri virkni báns í skopparabolta. En hér er stutt kynning: 

  

 Skopparabolti er staðsettur á punkti A. 

 Skopparabolti fellur niður í átt að punkti B. 

 Skopparabolti lendir á yfirborði punkts B. 

 Skopparabolti skýst aftur upp í átt að punkti A (endurkast) 

 Skopparabolti hægir á sér á leiðinni í átt að punkti A  

 Skopparabolti nær hámarkshæð  

 Skopparabolti fellur aftur í átt að punkti B4  

 

Í þessari báns aðgerð skoppararboltans, langar mig til þess að líta nánar á einn 

sérstakan lið. Þegar skopparaboltinn hefur endurkastast frá punkti B og er á leið í 
                                                
3 John Jamieson Carswell Smart. „Materialism.” Britannica, sótt 9. febrúar 2018.  
   https://www.britannica.com/topic/materialism-philosophy  
4 „Physics of Bounce.” Rod Cross, Physics Dept, Sydney University, júní 2014. 
  http://www.physics.usyd.edu.au/~cross/BOUNCE.htm  
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átt að punkti A. Þegar hann hefur náð hámarkshæð og er á leið aftur að punkti B 

þá hægist á boltanum. Á þessari stundu býr aðgerðinn báns yfir eftirvæntingu. 

Boltinn hangir í loftinu í eitt augnablik, og á þessu augnabliki býr ákveðin óvissa. Í 

eitt augnablik getum við ímyndað okkur að boltinn hafi möguleika á því að sigrast á 

þyngdaraflinu og geti breytt um stefnu. Við vitum öll hvað mun gerast, en samt sem 

áður býr lítið spurningarmerki í okkur. Mun boltinn loks ná að sigrast á þyngdar-

aflinu?  

 Rasmus Ölme talar um þessa stund sem kallað er „suspension” á ensku og 

er mikið notað í tækni dansara. Aftur rekumst við á vegg tungumálsins, en erfitt er 

að þýða orðið yfir á íslensku. ,,Suspension” er hægt að nota í ýmsu samhengi: 

Þegar eitthvað hangir í loftinu (e. sus-pended), þegar pása er tekin í ákveðinni 

athöfn (e. suspended from school) og þegar við finnum fyrir eftirvæntingu í garð 

einhvers ákveðis sem býr í framtíðinni (e. suspense).5 Þessi stund skoppa-

raboltans inniheldur alla þessa liði. Boltinn hangir í loftinu þegar hann brýtur leiðina 

uppá við í átt að punkti A og stefnir niður að yfirborði B. Um leið og hann brýtur 

leiðina upp til þess að fara niður þá býr í þeirri aðgerð brotabrot af sekúndu þar 

sem eftirvænting liggur í loftinu. Mun boltinn sigrast á örlögum þyngdaraflsins?  Í 

þessari aðgerð boltans að bánsa býr lítil pása, þar sem allt stendur í stað. Í þessari 

virku aðgerð boltans að bánsa er lítil þögn, innan þessarar virkni boltans að bánsa 

er stund þar sem boltinn er passífur og tekur pásu frá því að bánsa. Á sama tíma 

og hann er passífur innan þessarar þagnar, er hann virkur, hann er virkur í okkar 

huga af því að við vitum að þetta er aðeins þögn sem býr yfir möguleikum. Þetta er 

þögn innan hreyfingarinnar sem gefur tækifæri á öðrum möguleikum, býr til rými 

fyrir aðra möguleika í rýminu, áður en haldið er áfram.  

 Í listrænu rannsókn minni á bánsi, leit ég á nokkur atriði sem aðrir 

danshöfundar höfðu skoðað í sínum eigin rannsóknum. Þeir danshöfundar sem ég 

skoðaði voru; Mette Ingvartsen, Martin Kilvaty og Rasmus Ölme.  

 Árið 2008 frumsýndi danski danshöfundurinn Mette Ingvartsen verkið It’s in 

the air!, þar sem hún bánsaði um á trampólíni ásamt Hollendingnum Jefta van 
                                                
5 Rasmus Ölme. „Movement material, A materialist approach to dance and choreography.” 
Journal for Research in Arts and Sports Education,  VOL 1 NO 5, PART 1 (2017): Å 
FORSKE MED KUNSTEN, 7. febrúar 2018, sótt 1. febrúar 2018 á 
https://jased.net/index.php/jased/article/view/967  
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Dinther. Í viðtali við sjálfa sig segir hún að ,,upphafspunkturinn á ferlinu hafi byrjað 

sem einföld líkamleg löngun og hvernig, í gegnum barnslegt minni, líkamanum geti 

liðið næstum yfirnáttúrulega yfir þeirri staðreynd að hann geti teygt sig yfir sín mörk 

með því að hoppa.” Þegar tvíeykið hóf æfingar á verkinu It’s in the air og byrjaði að 

skoppa um á trampólíni upplifði það einmitt þessa tilfinningu. Hvernig sælan líður 

um líkamann þegar við svífum um í loftinu í eitt andartak.6 

 Þau upplifðu þetta ekki aðeins í gegnum sinn eigin líkama, heldur tóku þau 

eftir sterkri rýmis samkennd (e. kinesthetic empathy) áhorfenda. Tvíeykið tók eftir 

brosinu sem breiddist út meðal áhorfenda þegar það fann að: ,,Já, við getum teygt 

okkur út fyrir það óþekkta og svifið um í loftinu.”  

 Í verki Mette Ingvartsen, hafði bánsið gífurleg áhrif á samkenndina í rýminu 

og myndaði sterk tengsl á milli áhorfenda og flytjenda. Bánsið sem ferðaðist í geg-

num þeirra líkama, endurkastaðist á þá líkama sem voru viðstaddir í rýminu.  

 Mette Ingvartsen hefur tekið utanaðkomandi hlut (trampolínið) og bætt því 

við líkamann. Með þessari viðbót við líkamann hefur hún yfirstigið ákveðið lögmál. 

Hún hefur framlengt endurkast líkamans með því að nota trampólínið sem fram-

lengingu á sínum eigin líkama.  

 Slóvanski danshöfundurinn Martin Kilvaty hefur tekið þessa framlengingu á 

líkamanum sem Mette notar og deilt henni niður á mismunandi svæði líkamans. 

Hann hefur innlimað þetta ferlíki sem trampólínið er og gert hlutinn sjálfan ósýnile-

gan, en gæðin halda áfram að vera sýnileg. Á kennslumyndbandinu “Short manual 

to our own body trampoline”. sem Martin hefur gert aðgengilegt á netinu má sjá 

hvernig hann velur ákveðinn stað á líkamanum og breytir honum í trampolín. Með 

því að yfirfæra þau lögmál sem gilda á trampólíni yfir á ákveðin svæði á 

líkamanum, býr hann til hreyfingar sem hafa teygjanlega áferð. Hreyfingarnar 

bánsa fram og til baka. Hreyfingarnar hafa það ferli sem fyrirfinnst í bánsinu 

(fyrirbærið skellur á yfirborðinu, skýst tilbaka, nær ákveðnu „suspension” áður en 

þyngdarlögmálið nær aftur yfirhöndinni).7 

 Það sem Mette og Martin eiga sameiginlegt er að þau taka ákveðinn hlut, í 
                                                
6 Mette Inngvartsen. „It’s in the air.” Mette Ingvartsen, sótt 7. febrúar 2018 
   http://www.metteingvartsen.net/texts_interviews/its-in-the-air/  
7 Martin Kilvaty. „Short manual to our own body trampoline.” Myndskeið, 3:54, sótt 6. 
febrúar 2018 á https://www.youtube.com/watch?v=W62hIcb6o4s 
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þessu tilfelli trampolín, og nota þann hlut við gerð hreyfiefnis. Þetta kallar sænski 

danshöfundurinn Rasmus Ölme, efnishyggju á sviði danslista (e. materialisation). Í 

heimi danslista tala danslistamenn oft um að búa til ,,movement material”, eða 

„hreyfiefni”. Það er áhugavert að á báðum tungumálum, er hægt að þýða þessa 

hugsun Ölme. Á ensku kallar hann þetta „materialisation of movement” og á 

íslensku væri hægt að þýða það sem ,,efnishyggja hreyfiefnis”. Danshöfundar búa 

til hreyfiefni, til þess að geta tilheyrt því kerfi sem efnishyggjan byggist á. Máli mínu 

til stuðnings ætla ég að nota brandara sem ég heyrði einu sinni. Hann hljómar 

svona: „Danshöfundur gengur inní BYKO. Afgreiðslumaðurinn kemur upp að 

honum og spyr: „Hvernig get ég aðstoðað, ertu að leita að einhverju sérstöku”? 

Danshöfundurinn svarar, „já, ég er að leita að efni”. Því miður þá er brandarinn ek-

ki alveg eins fyndin á íslensku, þannig ég ætla að endurtaka hann á ensku: „A cho-

reographer finds himself in a hardware shop. The shop assistant comes up to the 

choreographer and asks him: „How can I help you, are you looking for something 

special? And the choreographer answers „yes, I am looking for material.”8 

 Við byggjum okkar hreyfiefni á því efni sem nú þegar fyrirfinnst í efnisheimi-

num. Við sjáum hunang og búum til hreyfiefni með því að ímynda okkur að líka-

minn okkar sé hunang. Við tökum hlut og setjum hann á líkamann okkar og þannig 

búum við til efni. 

 Rétt er að taka það fram að efnishyggja og efnisheimur er tvennt ólíkt, en 

þessi mengi renna oft saman. Ef við tökum sem dæmi aðferðir Martins þá tekur 

hann eiginleika efnis sem býr í efnisheiminum og notar sem kveikju að hreyfingum. 

Þetta efni á sér síðan stað innan efnishyggjunar. Sem dæmi, þá birtir hann mynd-

bandið á vefsíðunni Youtube. Til þess að nálgast efnið þarftu tölvu og inter-

netaðgang. Farið verður nánar út í efnishyggjuna síðar í þessari ritgerð. 

 Rétt eins og tvíhyggjusamband mitt við minn líkama, á bánsið 

tvíhyggjusamband við efnishyggjuna. Bánsið lifir í boltanum og myndar eiginleika 

boltans út frá bánsinu. Rétt eins og hugmyndin um „mig” lifir í mínum líkama lifir 

hugmyndin um báns í boltanum.9 

 Efnið sem Mette og Martin nota til þess að draga eiginleika bánsins fram er 
                                                
8 (Konsta Ojala, munnleg heimild, desember 2018) 
9 Rasmus Ölme. „Movement material, A materialist approach to dance and choreography.” 
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í þeirra tilviki trampólínið. Í mínu tilviki var efnið sem ég notaði til þess að draga 

bánsið fram, skopparabolti. Ástæðan fyrir því að skopparaboltinn varð fyrir valinu, 

var sú að snemma í sköpunarferlinu var ég stödd í versluninni Tiger. Þar kom ég 

auga á skopparabolta á góðu verði og kippti honum með á æfingu. Vegna þess að 

ég hafði komist í þetta efni, þá var myndin og tilfinningin um eiginleika skoppa-

raboltans sterk í líkamanum.  

 Snemma í ferlinu fór ég í spunatíma hjá samnemanda mínum, Yelenu Ara-

kelow. Í byrjun tímans leyddi hún okkur í gegnum hugleiðslu þar sem hún bað ok-

kur um að ímynda okkur að við værum með bolta undir húðinni sem rúllaði um 

líkamann.10 Þá var ég nýbúin að vera að rannsaka skopparaboltann, svo að sá bol-

ti var viðstaddur í minninu.  

 Upplifunin af þessari hugleiðslu leiddi til þess að ég notaði þessa aðferð til 

þess að skerpa líkamsmeðvitundina fyrir æfingar og tengja virkni bánsins við 

líkamann með ímynd boltans. Meðfram ferlinu passaði ég uppá það að gera Feld-

enkrais á hverjum degi til þess að skerpa á líkamsmeðvitundinni. Sú hefð að stun-

da Feldenkrais hjálpaði mér að tengjast líkamanum betur og stilla hlustun á milli 

andans og efnis. Við (ég og líkaminn) þurftum að stilla hlustunina til þess að vera 

sammála um að hverju við vorum að vinna og hverju við vildum ná fram. Undir 

lokin þá var ég farin að flétta þessu tvennu saman. Ég gerði Feldenkrais með 

ímyndaðan bolta undir húðinni. Það hjálpaði mér að viðhalda hlustuninni sem og 

tileinka mér eiginleika bánsins sem bjó í skopparaboltanum. 

 Í þessu ferli notaði ég boltann til þess að tengjast efnunum sem eru í 

kringum okkur. Boltinn sem ég keypti var bolti með neonljósi og lýsti í myrkri. Þar 

með var ég ekki aðeins með skopparabolta, heldur var ég líka með fagurfræðina 

sem bjó í þessum ákveðna skopparabotla. Glær skopparabolti með gulu-neon ljósi 

sem fór þvert í gegnum miðju boltans. Þessi bolti bánsaði um líkamann minn. Um 

rifbeinið, frá hné niður í hæl, úr hægri mjöðm yfir í rófubein. Bánsið var til staðar í 

boltanum, boltinn var til staðar í líkamanum mínum, líkaminn var til staðar í rýminu 

og í líkamanum var bánsið.  

 Ég talaði um efnishyggju í tengslum við hreyfiefni hér að ofan. Í gegnum mí-

                                                
10 (Yelena Arakelow, munnleg heimild, febrúar 2018)  
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na listrænu rannsókn á hugtakinu báns, þá hef ég verið meðvituð um hvernig ég 

nálgast bánsið í gegnum efnisheiminn og hvernig sá heimur tengist efnishyggjunni 

í okkar raunveruleika.  
 Í grein Rasmus Ölme, „Movement Material,” talar hann um hvernig hægt er 

að draga fram það óefnislega í efnisheiminum og hvernig efnið verður virkt með því 

að draga fram eiginleikana innan þess. Þegar við tölum um efni eigum við oft við 

efnið á passífan hátt. Efni er passíft, steinn er passífur, bolti er passífur sem slíkur. 

Bolti, sem bolti er passífur. Ef virknin innan efnisins er dregin fram, víkkum við 

möguleika þess. Þegar ég tala um virknina innan efnisins, þá á ég við óefnislega 

möguleika þess (d. Ef við tölum um bolta sem efni, en bánsið sem virknina innan 

hans). Efnið er virkt með óefnislegum eiginleikum þess. Virknin býður upp á marga 

möguleika, möguleika sem við sjáum ekki þegar við hugsum um efnið með 

passífum augum.11  

 Með því að virkja eiginleika trampólínsins (bánsið) kemur Martin virkni þess 

á framfæri með því að heimfæra eiginleika þess á sinn eigin líkama. Með því að 

virkja eiginleika neon skopparaboltans úr Tiger heimfæri ég þá á minn líkama og 

dreg fram virkni boltans (bánsið) innan líkama míns.  

 Á sama tíma og ég virkja bánsið í mínum líkama endurkasta ég virkni þess 

á annað efni í rýminu. Virkni bánsins býr til virkni í rýminu og opnar rýmið fyrir all-

skonar möguleikum. Bánsið skapar tilefni fyrir veislu og þú mátt leggja fram það 

sem þér finnst áhugavert.  

 Í myndaskránni sem fylgir skjalinu má sjá teikningar af skissunum mínum 

frá ferlinu. Þar gerði ég myndaseríu af ólíkum borðhöldum sem bánsið getur boðið 

upp á.12  

 Að þessu sinni stýrðu þrír vinir borðhaldi bánsins: Selma, Birkir og Sunna. 

Selma kom með hreyfiefnið á borðið, Sunna kom með tónlistina á borðið og Birkir 

kom með fatahönnun. Þegar borðhald er undirbúið í sameiningu er mikilvægt að öll 

efnin komist uppá borðið og fái að njóta sín. 

 Í ferlinu vann ég mjög náið með tónsmiðnum í teyminu, Sunnu Axelsdóttur. 

                                                
11 Rasmus Ölme. “Movement material, A materialist approach to dance and choreogra-
phy.” 
12 (myndaskrá, myndir 1-4) 
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Hljóðmyndin samanstóð af því efni sem við fundum með því að vafra um al-

heimsvefinn. Sunna náði í efnið á vefsíðunni Youtube. Samstarfið á milli okkar 

tveggja dró fram virknina í bánsinu. Því að bánsið var undirstaðan í því að virkja 

þetta samstarf. Um leið og hljóðmyndin var pallur fyrir bánsið, þá var bánsið pallur 

fyrir hljóðmyndina. Virknin innan efnisins bánsaði á milli og bjó til þráð á milli ólíkra 

efna.  

 Eins og ég nefni hér að ofan þá nota ég óefnislega eiginileikann báns til að 

virkja efnið í kringum okkur. Bánsið varð marglaga og endurkastaðist á millri ólíkra 

sviða. Liðirnir sem ég nefndi í upphafi á því sem ég taldi vera einföld birtingamynd 

bánsins, margfölduðust. Útkoman varð að bánsi í fimmtaveldi. 

  

 Báns í fyrsta veldi:   Skopparaboltinn 

 Báns í öðru veldi:    Skopparaboltinn bánsar innan í líkamanum 

 Báns í þriðja veldi:   Bánsið endurkastast á milli mín og tónsmiðsins 

 Báns í fjórða veldi:   Bánsið endurkastast á milli mín og tónsmiðsins og  

              þaðan út í rýmið. 

 Báns í fimmta veldi: Bánsið endurkastast milli rýmisins og áhorfenda 

 

Síðasti liðurinn, bánsið í fimmta veldi, er liður sem er mér afar kær. Báns er virkni 

sem býr yfir þeim eiginleikum að endurkastast og virkja efnin í kringum okkur. 

Vegna þessa þá nær það einnig til áhorfenda. Bánsið og ferlið sem býr í því (fall, 

endurkast og suspension) býr til samkennd í rýminu (e. kinesthetic empathy) og 

virkjar efnið í áhorfendum. Hvernig virknin er hjá hverjum og einum, veit ég ekki, 

enda er efni hvers áhorfanda sérstakt. 

 Borðhaldið sem við buðum uppá var endurtekið á mismunandi stöðum. 

Annars vegar sýndum við í hefðbundnu stúdíórými, svokölluðum hvítum kassa. 

Hins vegar sýndum við á skemmtistaðnum Húrra. Ástæðan fyrir þessari ákvörðun 

var sú að gefa verkinu tækifæri á því að eiga samtal á ólíkum stöðum. Verkið er 

dansverk og er myndað út frá dansrannsóknum. 

 Áhættan var meiri við að val á skemmtistaðnum Húrra. Þar er ekki venjan 

að hýsa dansverk. Þessi ákvörðun var því stærri áhættuliður í ferlinu. Við spurðum 

okkur á meðan ferlinu stóð af hverju við værum að taka þessa áhættu? Við hefðum 
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getað farið eftir því sem nú þegar var gefið og haldið okkur innan þess rýmis sem 

okkur var ætlað. Niðurstaðan var sú að við vorum forvitin að eiga þetta samtal og 

sjá hvert það leiddi okkur. Við vorum að vonast eftir því að með því að gera þessa 

tilraun, gætum við myndað jarðveg fyrir fleiri möguleika í framtíðinni.  

 Innanhúss hönnun Húrra þjónaði verkinu vel. Á Húrra var nú þegar búið að 

gera ráð fyrir plötusnúð og við hliðina á plötusnúðabásnum var pallur fyrir lifandi 

flutning. Innan staðarins hefur einnig myndast hefð fyrir bánsi, þar sem fólk kemur 

saman og skemmtir sér með því að bánsa. Þessi ástæða var drýfandi forsenda 

fyrir samtali á milli verksins og Húrra. 

 Við lögðum á borðið það sem við höfðum fram á að færa þá stundina. 

Borðið var undirstaðan fyrir okkar innihaldi. Það stendur enn á sínum stað og er 

opið fyrir fleiri möguleikum. Það hefur verið rýmt og er tilbúið fyrir næsta skref, hver 

veit hvaða efniviður verður lagður á borð næst? 
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Það koma tímabil hjá hverjum listamanni þegar hann finnur að efniviðurinn 

sem hann velur situr. Þegar hann finnur að hvað sem gerist þá er þetta eitthvað 

sem hann verður að gera, til þess að komast af. Efniviðurinn situr í frumunum, 

hann verður að komast út og fá að endurkastast í efnisheiminum fyrir utan 

líkamsmörkin. Til þess að geta bánsað tilbaka, náð-sér-á-strik.       

 Þyngdarlögmálið gefur okkur þá staðfestu að við munum öll falla undan 

krafti þess. Að bánsa upp aftur er val. Ef við grípum tækifærið og bánsum upp, ge-

fur það okkur einnig þá staðfestu að í eitt augnablik munum við staldra við og uppli-

fa möguleikana sem hanga í loftinu. 
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Re – boun(d)ce 
Concept og credit listi: 
 
Q: How do you do it?  

A: I push  

Q: Like Bush?  

A: No as in Bush, Kate Bush  

Artistic director: Selma Reynisdóttir  

Dancer: Selma Reynisdóttir  

Costume: Birkir Sveinbjörnsson  

Sound: Sunna Axels  

Producer: Sunna Axels  

Lights: Selma Reynisdóttir, Egill Ingibergsson og Guðmundur Felixson  

Special thanks to: Ástbjörn Haraldsson, Guðmundur Felixson, Egill Ingibergsson       
          og Kristlín Dís Ólafsdóttir 
 
 
Vefslóð 
 
End of an era:   
https://vimeo.com/271477208  
 
Re-boun(d)ce: 
https://vimeo.com/258341237  

 

 

 

 

         
 
 


