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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um verk þriggja listamanna, James Leadbitter, Demi Nandhra og Ásrúnar 

Magnúsdóttur sem vinna öll á ólíkan hátt með von í verkum sínum. Rannsóknin gengur út 

á að skoða hvernig þessir listamenn takast á við það að vera haldin kapítalísku þunglyndi 

og hvar má finna von í verkum þeirra. Megin heimildir ritgerðarinnar eru sýningar 

listamannanna ásamt upptökum af verkunum, viðtal höfundar við listamanninn Ásrúnu 

Magnúsdóttur og bækurnar Depression: A public feeling eftir Ann Cvetkovich, Capitalist 

Realism: Is there no alternative? eftir Mark Fisher og Hope in the Dark: Untold histories 

and wild possibilities eftir Rebeccu Solnit. Fræðirammi ritgerðarinnar eru skrif Ranciere 

um list og listræn kerfi ásamt skrifum Cvetkovich og Fisher. Niðurstöður ritgerðarinnar eru 

ítarleg umfjöllun um aðferðir og nálganir listamannana sem vinna allir með von og nota 

listræna vinnu sína í pólitískum tilgangi. Listamennirnir vinna með hversdagsleg 

umfjöllunarefni, þeirra persónulegu lífsreynslu og setja hana í samhengi við hið pólitíska 

ástand í samfélaginu. Verkin eiga það sameiginlegt að hvetja til umbóta. Verk Ásrúnar 

vinnur með vonina og sýnir ekki kapítalíska þunglyndið. Verk Leadbitter og Nandhra 

vinna með þunglyndið í þeim tilgangi að laga það. Í verkum þeirra felst hárbeitt gagnrýni á 

kapítalískt samfélag ásamt von um breytingar. 
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Abstract 

The essay is about the work of three artists, James Leadbitter, Demi Nandhra and Ásrún 

Magnúsdóttir, which all deal with hope in their work. The research is about looking into 

how the artists cope with capitalist depression and how their artwork represents hope. The 

main sources for the essay are the artists live shows and video recordings of the shows, the 

authors interview with the artist Ásrún Magnúsdóttir and the books Depression: A public 

feeling by Ann Cvetkovich, Capitalist Realism: Is there no alternative? by Mark Fisher 

and Hope in the Dark: Untold histories and wild possibilities by Rebecca Solnit. The 

theory which the eassay is based on are the writings of Ranciere on art and art regimes and 

Cvetkovich and Fisher. conclusion is a thorough deliberation on the methods and 

approaches of the artists. They all work with hope and have politicial artistic practices. The 

artists work with everyday topics and personal experiences and put that in context with 

society. The three pieces all have in common that they encourage improvement. Ásrúns 

work deals with hope and does not depict the capitalist depression. Leadbitters and 

Nandhras work deals with the depression as a way to fix it. In all the pieces there is sharp 

criticism of capitalist society and a hope for change. 
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Inngangur  

Creativity encompasses different ways of being able to move: to solve 
problems, have ideas, be joyful about the present, make things. Conceived of 
in this way, it is embedded in everyday life, not something that belongs only 
to artists or to transcendent forms of experience.      
Ann Cvetkovich 
Every act of resistance is not a work of art, even though, in a certain way, it 
is. Every work of art is not an act of resistance, and yet, in a certain way, it 
is.      
Gilles Deleuze  

Nú til dags er mikið rætt um þunglyndi, sjálfsvígsforvarnir og aðgengi að 

geðheilbrigðisþjónustu. Ég tek undir alla þá umræðu og tel hana þarfa. Önnur umræða sem 

fer minna fyrir eða gerist ef til vill annarsstaðar en á opinberum vettvangi eru þær 

kenningar um hvað valdi þunglyndi í annars heilbrigðu samfélagi. Í nýlegri rannsókn á 

Íslandi sem gerð var í stærstu háskólunum á Íslandi kom í ljós að einn þriðji háskólanema á 

Íslandi glímir við þunglyndi.1 Það er hátt hlutfall meðal ungs fólks sem býr í landi með 

sterkan efnahag og þau forréttindi að geta tiltölulega auðveldlega sótt sér menntun. Tveir af 

þeim listamönnum sem ég mun fjalla um hafa sett geðsjúkdóma sína í samhengi við 

kapítalisma og pólitík en kljást við það á ólíkan hátt. Ég mun fjalla um verk sem hvetja 

áhorfendur og þátttakendur til dáða og kalla fram ákveðna framtíðarsýn. Þessi verk verða 

sett í samhengi við hugmyndir um kapítalískt raunsæi, pólitískt þunglyndi og von. Verkin 

eru eftir listamennina James Leadbitter, Demi Nandhra og Ásrúnu Magnúsdóttur. Hér 

verða skoðuð verk út frá þeim forsendum að performanslist 2 sem hvetur áhorfendur til að 

taka afstöðu til verkanna hafi möguleika á því að vera umbreytandi fyrir samfélagið. Þar 

                                                
1  Þriðjungur háskólanema þunglyndur, RÚV,  http://www.ruv.is/frett/thridjungur-
haskolanema-thunglyndur 
2  Performanslist er listform sem fer þvert á listgreinar, myndlist, leiklist og danslist. Hún á 
rætur sínar að rekja (a.m.k. í vestrænu samhengi eins og fjallað er um hana hér) til 
myndlistar uppúr sjöunda áratug síðusta aldar þegar straumhvörf urðu í hugmyndafræði 
þeirrar listgreinar. Í performanslist er fyrirbærum úr þessum ólíku listgreinum att saman 
þ.e.a.s sviðslist og myndlist. Tíðkast að vinna með návist áhorfanda, þátttöku þeirra í 
verkinu eða stöðu þeirra í rýminu. Í raun flokkast mörg eðlisólík verk sem performanslist 
en sagt er að performanslist vinni með 4 tiltekin fyrirbæri: tíma, rými, líkama 
performersins eða návist hans í einhverjum miðli og svo loks samband við áhorfendur. 
Performanslist byggist á innihaldi og ,,konsepti” frekar en karakterum og dramatík eins og 
við þekkjum úr hefðbundnu leikhúsi. 
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spilar formgerðin stórt hlutverk, hvernig staða áhorfenda er og hvernig verkin tala beint til 

þeirra án þess að uppi sé fjórði veggurinn. Áhorfendur eiga þann kost að taka þátt í 

sýningunum og setja mark sitt á framvindu mála. Í þessari ritgerð verða skoðuð sérstaklega 

andkapítalískt leikhús og von í sviðslistaverkum. Ég varpa fram spurningunni um þessi 

verk, hvernig tekst þeim til að láta hugmyndina um von í performanslist nýtast sem 

móteitur við þunglyndi af völdum kapítalisma? Hvernig fara þessi verk að því að kalla 

fram nýjar hugmyndir og framtíðarsýn fyrir samfélagið? 
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1.   Kenningar og hugtök 

Í eftirfarandi kafla mun ég setja fram forsendur mínar fyrir greiningunni á verkum James 

Leadbitter, Demi Nandhra og Ásrúnar Magnúsdóttur, útskýra fræðiramman og þá 

samfélagslegu greiningu sem ég vinn útfrá. Ég mun útskýra forsendur fyrir því sem hægt er 

að kalla „kapítalískt þunglyndi” og skilgreina hugtakið von. Í greiningu á verkunum mun 

ég einnig styðjast við kenningar Ranciere um list, stöðu áhorfandans og pólitíska 

möguleika listar til að skapa ramma til greiningar. 

1.1. Kapítalískt þunglyndi 
Þær forsendur sem Mark Fisher (1968-2017) gefur sér í bók sinni Capitalist Realism: Is 

there no alternative? (2009) hafa nýst mér við greiningu þeirra verka sem ég tek fyrir í 

ritgerðinni. Fisher, einnig þekktur sem „k-punk” var enskur rithöfundur, gagnrýnandi, 

menningarfræðingur og kennari við Goldsmith háskóla í London. Hann fjallaði opinskátt 

um þunglyndi sitt í skrifum sínum og erfiðleika þess að vinna sjálfstætt í kapítalísku kerfi. 

Mark Fisher útskýrir í fyrirlestri um kapítalískt raunsæi og stýrifræði (e. cybernetics) 

hvernig nútíma nýfrjálshyggjusamfélag veldur þunglyndi. Hann segir þá sem græða mest í 

samfélaginu vera raunverulegu blóðsugurnar í samfélaginu: 

the real parasites […] of our society, the very high earners who propagate all 
this stuff to keep us in a state of panicked anxiety and radical competitive 
individualism, so we can’t act together and gain a collective agency. […] All 
that happens if you remove security from people is they get like I was, when 
I was self employed, all of that creative energy goes into “how can I make 
money?” that’s the energy of the society, that’s a stupid thing to have to 
think about all of the time. […] We shouldn’t have to worry about making 
money all waking hour of our days. That’s a kind of depressing kind of 
reality that’s been artificially imposed on us.3 

 

Hann segir stóru lygina í nýfrjálshyggjusamfélagi vera þá að ef fólk hefði ekki félagslegt 

öryggi, peninga og húsaskjól að þá myndi fyrst virkilega reyna á skapandi hugsun fólks. 

Fisher telur það nokkuð ljóst að skapandi hugsun takmarkast virkilega af því að öll orka 

                                                
3„Mark Fisher on why Modern Life causes Depression.“ YouTube myndband, birt af 
Symrun Citizen 28 apríl, 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=AhOcwhwumP4&t=132s 
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fólks fer í að hafa peningaáhyggjur. Hann bendir einnig á hvernig stress er talið 

einstaklingsvandamál en ekki samfélagslegt vandamál líkt og hann telur það vera:  

Is this privatization of stress, It’s normalized. […] This is the idea, “Young 
people are depressed that just a part of life” it wasn’t part of life, it was not a 
part of life! The increase of depression amongst young people is shocking 
and that ought to be the biggest possible indicator and condemnation of the 
world in which we now live in, it wasn’t normal for young people to be 
depressed, in the 70s let’s say4 
 

Það sem kemur fram í þessum hugmyndum hans er að þunglyndið sé í raun afleiðing 

samfélagsgerðarinnar, ekki rót vandans heldur birtingarmynd kapítalísks kerfis í andlegri 

heilsu ungmenna. Fisher talar um hvernig vinnan hefur áhrif á andlega heilsu þína og 

hvernig hún verður óaðskiljanlegur hluti af þér sjálfum sem eitt af því sem veldur 

þunglyndinu: 

Work and life become inseparable. Capital follows you when you dream. 
Time ceases to be linear, becomes chaotic, broken down into punctiform 
divisions. As production and distribution are restructured, so are nervous 
systems. To function effectively as a component of just-in-time production 
you must develop a capacity to respond to unforeseen events, you must learn 
to live in conditions of total instability, or ' precarity' , as the ugly neologism 
has it.5 

Fisher beitir marxískri gagnrýni á samtímann í greiningu sinni á vinsælli menningu og 

byggir það á hugmyndum annarra heimspekinga s.s. Delueze og Guattari, Frederic 

Jameson og Slavoj Zizek svo þeir helstu séu nefndir. Fisher rýnir í dæmi um það sem íbúar 

Vesturlanda horfa á, skapa og finna. Hann  færir rök fyrir því í Capitalist Realism að það 

sé auðveldara að ímynda sér heimsendi en endalok kapítalisma. Ég mun síðar fara nánar í 

hugtakið hans kapítalískt raunsæi en það er sú hugmynd að engir aðrir möguleikar en 

kapítalískt kerfi séu í boði. Hugmyndir Fishers snúa að því í megindráttum að hann telur 

þunglyndi vera afleiðingu kapítalísks kerfis. Þunglyndið verður til vegna stöðugra 

peningaáhyggja sem koma í veg fyrir skapandi hugsun, stress er einstaklingsvandamál sem 

hindrar það að við skoðum orsakir þess og greinum það í sameiningu og einstaklingurinn 

hugsar um vinnu í vöku og svefni. 

                                                
4 „Mark Fisher on why Modern Life causes Depression.“ YouTube myndband, birt af 
Symrun Citizen 28 apríl, 2017, 3:32, 
https://www.youtube.com/watch?v=AhOcwhwumP4&t=132s 
5 Mark Fisher, Capitalist Realism, John Hunt Publishing, 2009, bls. 34 
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 Ann Cvetkovich (1957) rithöfundur og kennari í kynjafræði við Texasháskóla, 

heldur því fram í bók sinni Depression: A Public Feeling að þunglyndi sé viðbrögð fólks 

við vonbrigðum, vonleysi og pólítísku ástandi. Pólitíska ástandið sem Bush-stjórnin 

stendur fyrir (og nú Trump-stjórnin) veldur sífelldum vonbrigðum og niðurrifi í heiminum, 

Íraksstríðinu og margskonar skaða í heimalandinu með afturförum í kvenréttindum og 

takmörkun á heilsuþjónustu.6 Þessar samfélagslegu aðstæður hljóta að hafa áhrif á sálarlíf 

einstaklingsins. Því talar Cvetkovich um þunglyndi sem samfélagslegt ástand frekar en 

líffræðilegt og ég geng útfrá þeirri skilgreiningu í þessari ritgerð. Þunglyndi er 

birtingarmynd kerfislægs vanda, þunglyndi er ástandið sem kemur yfir einstaklinginn í 

vonlausu og ósanngjörnu samfélagi þar sem hann upplifir sig valdalausan. Hún minnist á 

FeelTank Chicago í inngangi bókar sinnar Depression: A Public Feeling. FeelTank 

Chicago er hópur fólks, aðallega aktivista, fræðifólks og listafólks, sem lýsa því sem þau 

gera á þennan hátt „Feel Tank is a Chicago collective that’s been taking the emotional 

temperature of the body politic for four years.”7 Þeirra skoðun er sú að pólitískt þunglyndi 

ætti ekki að vera þunglyndislegt. Slagorð þeirra er „Depressed? It might be political!” 

Markmiðið er að afsjúkdómsvæða neikvæðar tilfinningar svo að það sé hægt að líta á þær 

sem möguleg úrræði fyrir pólitískar aðgerðir, frekar heldur en andstöðuna við það. 

Semsagt, að þunglyndið komi ekki í veg fyrir að gripið verði til aðgerða heldur verði nýtt 

til þess.8_ Með því á FeelTank þó ekki við að þetta umbreyti þunglyndi yfir í jákvæða 

upplifun, það er ennþá tengt deyfð og örvæntingu. Eitt af þeirra stærri markmiðum er að 

skapa grundvöll fyrir tilfinningar um von sem þau telja nauðsynlegar fyrir pólitískar 

aðgerðir.9 Cvetkovich telur tengslin milli þunglyndis og pólitískra mistaka ekki aðeins 

tengjast hinseginpólitík heldur einnig kynþáttapólitík, vegna ó-unnra barátta fyrir réttindum 

svartra og kynsegins fólks:  

The limits of political representation and legal recognition in eliminating 
racism require not only new visions for the future but the affective energy to 
sustain disappointment. The turn to public cultures of memory that address 
transnational histories of genocide, colonization, slavery, and diaspora stems 
from the need to connect with histories of trauma that have not yet been 
overcome.10 

                                                
6 Ann Cvetkovich, „Depression: A Public Feeling” ( Duke University Press, 2012), bls. 1 í 
inngangi.  
7 Feeltankchicago http://feeltankchicago.net/about  
8 Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, bls. 2 í inngangi 
9 Manifesto Feeltankchicago, http://feeltankchicago.net/manifesto 
10 Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, bls. 3 í inngangi bókarinnar  
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Cvetkovich telur að viljinn til þess að heyra sögur af sálrænum áföllum minnihlutahópa sé 

sprottin af þeirri þörf til þess að komast yfir þau og lækna þau. Því þó sálræn áföll séu hluti 

af fortíðinni geti þau haft mjög skýrar afleiðingar í nútímanum, hvort sem það kemur fyrir 

einstaklinginn persónulega eða það að hann tilheyri hópi sem hefur átt undir högg að 

sækja. 

Epidemics of depression can be related (both as symptom and as 
obfuscation) to long-term histories of violence that have ongoing impacts at 
the level of everyday emotional experience. A depressive antisociality can 
accompany an insistence that the past is not over yet, as well as efforts to 
address some of the murkier dimensions of everyday racial experience for 
which identity politics is not always an adequate container.11 
 

Cvetkovich talar um að í þunglyndinu felist vonin og það sé nauðsynlegt að skoða 

þunglyndið til þess að koma auga á vonina og hvernig halda má áfram að berjast. Hennar 

umfjöllun um þunglyndi er mjög persónuleg og hún deilir sinni eigin baráttu við 

þunglyndi. Hún hefur það alltaf að leiðarljósi að finna lausnir og von með þessari aðferð, 

með því að teygja út þau skil sem við teljum vera á milli einstaklingsvanda og 

samfélagsvanda. 

1.2 Von 
Við þessum samfélagsvanda, pólitíska þunglyndinu, leggur rithöfundurinn, 

sagnfræðingurinn og aktivistinn bandaríski Rebecca Solnit (1961) fram hugmyndina um 

von í bók sinni Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities (2016) 

Hope is an ax you break down doors with in an emergency; because hope 
should shove you out the door, because it will take everything you have to 
steer the future away from endless war, from the annhilation of the earth’s 
treasures and the grinding down of the poor and the marginal12 

Solnit heldur því fram í inngangi bókarinnar Hope in the Dark, að þó að samfélagið okkar 

sé kapítalískt þá séu margir hlutar af daglegu lífi andkapítalískir.13 

Most of us would say, if asked, that we live in a capitalist society, but vast 
amounts of how we live our everyday lives—our interactions with and 
commitments to family lives, friendships, avocations, membership in 
social,spiritual, and political organizations—are in essence noncapitalist or 
even anticapitalist, full of things we do for free, out of love, and on 

                                                
11 Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, bls. 7 í inngangi bókarinnar 
12 Rebecca Solnit, Hope in the Dark, (Haymarket Books, 2016) bls. 5 
13 Solnit, Hope in the Dark, bls. 20 
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principle.14 
 

Solnit segir að allar breytingar til hins betra í samfélaginu eigi rætur sínar að rekja til 

vonarinnar:  

All that these transformations have in common is that they begin in the 
imagination, in hope. To hope is to gamble. It’s to bet on the future, on your 
desires, on the possibility that an open heart and uncertainty is better than 
gloom and safety. To hope is dangerous, and yet it is the opposite of fear, for 
to live is to risk.15 

Hún telur kapítalisma vera áframhaldandi hörmungarástand sem andkapítalismi léttir af í 

þeim skilningi að andkapítalismi þrífi upp eftir kapítalisma eins og foreldri sem þrífur upp 

eftir sóðalegt barnið sitt. Hún bendir á að hinar ókapítalísku aðferðir við að gera hlutina séu 

í raun mun eldri en kapítalismi sjálfur. Því sé í raun misskilningur að það þurfi að hugsa 

upp nýjar lausnir við öllum vandamálum því að mannkynið sé ekki statt á upphafsreit. 

Raunverulega markmiðið sé í raun að valdefla og seilast í valkosti sem séu þegar til staðar. 

Það sem okkur dreymir um er nú þegar til í heiminum.16 Þetta er sú skilgreining á von sem 

ég ætla að notast við í þessari ritgerð. Von í þessu tilviki felur í sér trúnna á að eitthvað geti 

orðið betra og er jafnframt drifkrafturinn sem einstaklingurinn þarf til þess að koma á 

breytingum til hins betra. Rithöfundurinn, gagnrýnandinn og bloggarinn búlgarski, Maria 

Popova, (1984) orðar það svo í grein á blogginu sínu BrainPickings.com „Gagnrýnin 

hugsun án vonar er bölsýni, en von án gagnrýnnar hugsunar er einfeldni”17 Václav Havel 

(1936-2001) var tékkneskt leikskáld, rithöfundur, aktivisti og að lokum stjórnmálamaður. 

Hann var síðasti forseti Tékkóslóvakíu og fyrsti forseti Tékklands, hann útskýrði von á 

eftirfarandi hátt: “Hope is not the conviction that something will turn out well, it is rather 

the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.”18 

 Sameiginlegur þráður í skilgreiningum Havels og Solnit er hugmyndin um 

óvissuna, um það að vona sé líka að trúa. Vona án þess að vita fyrir víst hvað nákvæmlega 

gerist, heldur hafa sannfæringu til að prófa samt sem áður. Popova bendir réttilega á hvað 

þurfi til að von geti verið gagnleg en það er gagnrýnin hugsun en hún eins og sér dugi ekki 

                                                
14 Solnit, Hope in the Dark, bls. 20 
15 Solnit, Hope in the Dark, bls. 20 
16 Solnit, Hope in the Dark, bls. 36 
17 Maria Popova, Hope, Cynicism and the stories we tell ourselves. 
https://www.brainpickings.org/2015/02/09/hope-cynicism/  
18 Vaclav Havel og Karel Hvížďala. Disturbing the peace: A conversation with Karel 
Hvížďala. (Vintage, 1990) 
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til. Þó erfitt geti verið að bera kennsl á vonina í skrifum Mark Fisher þá er hana vissulega 

þar að finna, þó hugmynd hans um kapítalískt raunsæi sé í raun það ástand að geta ekki 

ímyndað sér annan valkost en kapítalisma. 

1.3 Kapítalískt raunsæi 
Kapítalískt raunsæi er hugtak og titill samnefndrar bókar (2009) eftir Mark heitinn Fisher. 

Hugtakið er ekki auðútskýranlegt en það mætti lýsa því sem menningarlega ástandinu sem 

við lifum við, þar sem kapítalismi er allstaðar og óumflýjanlegur hluti af nútíð og framtíð 

mannkynsins. Í ástandinu „fyllir kapítalismi út í sjóndeildarhring hins hugsanlega”19 Til 

þess að skilja hvaðan kapítalískt raunsæi kemur þarf að skilja frænda þess, 

póstmódernisma. Samkvæmt fræðimanninum Fredric Jamesson (1934) er póstmódernismi 

sá menningarlegi annmarki (e. predicament) sem verður til við það þegar verslunarvæðing 

(e. commodification) kapítalismans hefur yfirtekið alla kima samfélagsins. Það er ástandið 

póstmódernismi. Í þessu menningarlega samhengi fer listsköpun fram á öðrum forsendum 

og sköpuninni er ætlað að höfða til markaðarins. Því verður ekki til nein stefna eða algild 

fagurfræði heldur verður sköpunin samansuða af allskonar fyrirbærum án nokkurar 

skuldbindingar við einn stíl eða jafnvel eina hugmynd.20 

Af þessu má sjá að kapitalískt raunsæi er, að mati Fishers, hugmynd skyld 

póstmódernisma en þrengra skilgreind enda póstmódernismi mjög vítt og torskilið 

fyrirbæri. 21 Póstmódernismi tengist módernisma stefnunni á hátt sem kapítalískt raunsæi 

gerir ekki. Póstmódernísk fræði eru skilgreind svo í fræðibókinni Theory/Theatre (2002) 

eftir  fræðimanninn Mark Fortier að þau eigi til að samþætta tilfinningalega fjarrænt 

samband við samtímamenningu og almennt neikvætt viðhorf gagnvart samfélagslegum 

breytingum.22 

Í samfélagi sem viðurkennir ekki eða getur ekki ímyndað sér annan raunveruleika en 

hið kapítaliska samfélag eru kapítalismi og látbragð (e. gestural) andkapítalisma bæði 

ítrekanir á óumflýjanlegum raunveruleika.23 Fisher tekur dæmi um þetta í Capitalist 

Realism (2009) um Pixar/Disney myndina Wall-E (2008) að við séum svo langt leidd í 

                                                
19 Fisher, Capitalist Realism, bls. 8 
20 Mark Fortier, Theory/Theatre: an introduction. (Routledge, 2016) bls. 118 
21 Fisher, Capitalist Realism. bls. 7 
22 Fortier, Theory/Theatre. bls. 119-120 
23 Fisher, Capitalist Realism, bls. 12 
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kapítalísku raunsæi að jafnvel þó kvikmyndir sýni „andkapítalískar” hugmyndir24 þá eiga 

þær til að staðfesta sannleikann sem við höfum öll sætt okkur við. Sannleikurinn er sá að 

kapítalískt samfélag er komið til að vera og þó að það þýði að við klárum allar auðlindir og 

mannkynið líði undir lok þá er enginn annar möguleiki í boði. Má þá vera að þetta; 

póstmódernismi og kapítalismi geri listamönnum sem langar til þess að gera andkapítalíska 

list erfitt fyrir eða er það mögulega núningur sem hægt er að byggja á?  

 Af þessum hugmyndum má leiða að lestur áhorfenda á ,,hugmyndafræðilega 

andkapítalískum” verkum sé bundinn við kapítalískt raunsæi, þ.e.a.s við skiljum sem 

áhorfendur að verkið innihaldi andkapítalískan boðskap en í augum áhorfandans er annað 

kerfi ekki hugsanlegt. Við höfum ekki ímyndunarafl í að hugsa okkur annarskonar 

samfélag. Ef enginn valmöguleiki handan kapítalisma er hugsanlegur þá er 

,,andkapítalískt” leikrit eða kvikmynd kjörnun hugmyndar sem er einungis hugmynd og 

aldrei framkvæmanleg. Heimpekingurinn slóvenski Slavoj Zizek (1949) telur kapítalíska 

hugmyndafræði byggjast á því við leggjum ofmat á hlutdræga trú okkar á kostnað þess að 

lifa í samkvæmi við þá trú, þ.a.l. þá er nóg fyrir okkur að trúa því í hjartanu að kapítalismi 

sé slæmur. Það friðar samvisku okkar og gerir okkur kleift að halda áfram að taka þátt í 

kapítalísku kerfi án samviskubits. Þar af leiðandi getum við farið á andkapítalískt leikrit en 

beint í Hagkaup eftir það og keypt Nestlé því að við ítrekuðum fyrir sjálfum okkur að við 

trúum því að kapítalismi sé slæmur en þurfum ekki að breyta í samræmi við þá trú. 

 Það má draga saman þessar hugmyndir sem það ástand að kapítalismi sé 

óumflýjanlegur raunveruleiki og fólk geti ekki séð fyrir sér annarskonar líf. Ef við gefum 

okkur það að kapítalískt samfélag sé óhamingjusamt samfélag sem keyri áfram á skorti og 

arðráni eru það ansi grimm örlög að geta ekki séð fyrir sér annað kerfi virka. Hverjir eru 

hinsvegar pólitískir möguleikar performanslistarinnar og hvernig er best að fara að því að 

nýta augnablikin í tíma og rými með áhorfendum til að kalla fram ímyndunaraflið sem er 

nauðsynlegt til þess að  

1.4 Ranciere 
Franski heimspekingurinn Jacques Ranciere (1940) hafði margt að segja um pólitíska 

möguleika listar og stöðu áhorfandans sér í lagi. Hugmyndir hans fjalla um hvernig hægt er 

að flokka list í sögulegu samhengi og í nútímanum. 

                                                
24 Í teiknimyndinni Wall-E hefur orðið nokkurs konar heimsendir og vont stórfyrirtæki 
stjórnar öllu 
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 Fagurfræði (e. aesthetics) er samkvæmt hugmyndum Ranciere ferlið sem skapar 

samhljóðan í samfélaginu. Ranciere varpar fram spurningunni um það hver hafi aðgengi að 

því að segja hvað menning sé. Hver fær að segja okkur sögur og búa til samhljóðan? Hann 

talar um fagurfræðina í kjarna pólítíkur og samlíkinguna milli þess hvað sé sjáanlegt í 

pólitík og í listum. Pólitík rétt eins og list snýst að miklu leyti um hvað sé séð og hvað má 

segja um það, hver hafi hæfileikan til að tjá sig og tíma og rými til þess.25  

Hann kallar það ,,The distribution of the sensible”, hver hefur aðgengið að því að hafa 

áhrif á skynfæri samfélagsins. Hann segir allt skipulag samfélagsins vera styrkt og 

endurspeglast í því hverjir hafa það aðgengi. Einungis ákveðin hópur einstaklinga og 

ákveðin orðræða heyrist markvisst í þjóðfélaginu. Sú orðræða verður til þess að skapa þær 

hugmyndir sem við höfum um kunnáttu og eiginleika hópa í samfélaginu. Þannig getur 

(rang)hugmyndum um fátæka og fólk af öðrum kynþætti verið viðhaldið vegna þess að 

þeir hópar hafa ekki hlutdeild í því að taka þátt í ,,Distribution of the sensible.”26 

Ranciere flokkar list í ákveðin kerfi. Þau listrænu kerfi (e. artistic regimes) sem 

Ranciere skilgreinir eru þrjár grundvallarhugmyndir um list sem eiga sér sögulegar rætur. 

Þau eru ethical regime en kjarni þess eru platónskar hugmyndir um list þar sem 

sannleiksgildi listarinnar er mikilvægast. Ethical regime eða siðferðiskerfið er það þegar 

list eða listrænar birtingarmyndir eru metnar eftir sannleiksgildi þeirra. Þ.e.a.s list metin 

eftir því hversu nákvæmt listræn eftirmyndin líkist raunveruleikanum. Af því má leiða að 

það sé ekki list heldur eftirmyndarvinna, og það sem kemst næst því að líkjast 

upprunamyndinni er því talið best. Ethical, eða siðferðislegt gildi listarinnar, er einnig 

mikilvægt, þ.e.a.s. listin má ekki ljúga því að það hefur áhrif á siðferðiskennd 

samfélagsins.27  

Það sem kemur á eftir ethical regime í mannkynssögunni er representative/poetic 

regime sem byggist á aristótelskum hugmyndum um listina. Þar skiptir hugmyndafræði 

verksins mestu og að innihald verksins sé samkvæmt reglum þess heims. Í 

                                                
25 Jacques Rancière, „The distribution of the sensible." The politics of aesthetics (2004): 7-

45. 

26 Brian Duignan. Jacques Ranciere https://www.britannica.com/biography/Jacques-
Ranciere (2014) 
27 Jean-Philipe Deranty, „Regimes of the Arts“ Ranciere Key Concepts. (Routledge, 2014) 
bls. 121 
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representative/poetic regime þarf listin ekki að lúta lögmálum samfélagsins heldur hefur 

verkið sínar eigin reglur. Í representative regime er mjög mikilvægt að verkið sé trútt þeirri 

grein (e. genre)28 sem það telst til.29  

 Þriðja og mikilvægasta kerfið í þessari flokkun Rancieres er það sem hann flokkar 

sem nútímalist. Eins og öll hin kerfin byggist þessi hugmynd um list á því samfélagi sem 

hún tilheyrir, en meginmunurinn á nútíðar- og fortíðarhugmyndum um list er uppgangur 

lýðræðis. Uppgangur lýðræðis gerir það að verkum að það eru ekki lengur sjálfsagðir, 

algildir sannleikar sem ákvarða tilgang listarinnar, jafnréttishugsjón lýðræðisins ögrar 

hugmyndum um valdapýramída. Með tilkomu lýðræðis verður þó valdapýramídum ekki 

eytt á engri stundu. Ef þetta er þýtt yfir í list, með tilkomu aesthethic regime, þá þýðir ekki 

að með tilkomu aesthethic regime verði fyrrum hugmyndum um listir útrýmt. Í kafla í 

bókinni Dissensus (2010) Paradoxes of Political art segir Ranciere eftirfarandi „Aesthetic 

designates the suspension of every determined relation correlating the production of art 

forms and a specific social function.”30 Þegar list hefur ekki lengur það skilgreinda 

hlutverk sem hún hafði áður fyrr eru listasöfn full af verkum sem eru annað hvort þar sem 

fallegir hlutir eða verk sem fjalla á ólíkan hátt um málefni samfélagsins, veita nýjar 

upplýsingar eða bjóða upp á rökræður sem ögra ríkjandi stefnum samfélagsins.31 

 Aesthetic regime varð til með risi módernismans og klassískari hugmyndir um hvað 

sé fallegt og viðeigandi í list fara smátt og smátt að skipta minna máli og list listarinnar 

vegna verður mikilvægari hugmynd. Í listinni verður algengara að blanda saman ólíkum 

stefnum, efnivið, verkfærum og miðlum til að skapa list. List verður hluti af 

hversdagsleikanum og hversdagsleikin meira áberandi í listinni, með umfjöllunarefnum og 

fagurfræðinni sjálfri. Aesthetic regime er hugmyndin um rótttækt jafnrétti og sú hugmynd 

að listin ögri valdastrúktúrum í samfélaginu. 

 Að mati Ranciere getur list á sama máta og hún skapar samhljóðan skapað 

ágreining, svokallaðan dissensus. Þá á hann ekki við persónulegan ágreining eða rifrildi 

heldur, í sinni mest abstrakt mynd er dissensus „difference between a sense and a sense: a 

                                                
28 Undirflokkur í listgrein 
29 Deranty, Regimes of the Arts, bls 121 
30 Jacques Ranciere „The Paradoxes of Political Art“ Dissensus: On Politics and 
Aesthetics (2010): bls. 134-51 
31 Ranciere, Paradoxes of Political Art. bls 136 
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difference within the same, a sameness of the opposite”32 Hann telur að þversögnin, 

dissensus, verði ekki til þess að öll list verði um hið ósegjanlega og ósýnilega, heldur þarf 

hver listamaður að fara í kringum þetta vandamál og finna upp sína eigin leið til þess. 

Vegna þess að engar reglur eru lengur til um hvað sé rétt að gera í listum blasa við 

listamönnum óendanlegir möguleikar og flókið geti verið að sjá hvað virki best. Ranciere 

dáist að listamönnum því allir listamenn hafa horfst í augu við hina yfirþyrmandi og 

óendanlegu möguleika sem blasa við þeim er hnignun „representative” listar varð að 

veruleika.33  

 Í The Thinking of Dissensus talar Ranciere um hið pólitíska svið. Hann segir það 

pólitíska aðgerð þegar það er ákveðið að sýna eitthvað sem pólitískt sem áður er flokkað 

sem félagslegt, hagfræðilegt eða heimilislegt. Það er pólitískt þegar áhyggjuefni sem áður 

var talið tilheyra persónulega sviðinu er fært yfir á hið pólitíska svið, þegar einhver telur 

áhyggjuefni sitt varða samfélagið.34 Það er líka pólitískt þegar fólk er ósammála um hvað 

sé pólitískt. „Politics is a way of re-partitioning the political from the non-political. This is 

why it generally occurs ‘out of place’, in a place which was not supposed to be political”35 

Til þess að halda áfram að knýja fram breytingar í samfélaginu þarf stöðugt að endurskoða 

hvað er sagt og hvað er ósagt, vandamál hverra við erum að hunsa og hvernig við getum 

leyft fjölbreyttari hóp fólks að tjá sig. Hugmyndir Ranciere snúa að því að skýra betur og 

skilgreina hvað sé pólitískt með það að markmiði að list geti haldið áfram að eiga hlut í því 

að skapa betra samfélag, með nýjum aðferðum sem eiga betur við samtímann. Næst mun 

ég fjalla um listamenn sem glíma einmitt við þessi vandamál og nota list sína til að varpa 

ljósi á málefni sem talin eru persónuleg og ópólitísk af mörgum, þau vinna innan aesthetic 

regime, blanda saman ólíkum miðlum og hversdagsleikanum við listina. 

 

                                                
32 Jacques Ranciere, „The Thinking of Dissensus“ Dissensus: On politics and aesthetics. 
(Bloomsbury Publishing, 2015) 
33 Deranty, Ranciere Key Concepts, bls. 138 
34 Ranciere, The Thinking of Dissensus, bls. 4 
35 Ranciere, The Thinking of Dissensus, bls. 4 



 

 

 

18 

2.   The Vacuum Cleaner og Demi Nandhra 

Þessi kafli fjallar um listamennina James Leadbitter og Demi Nandhra. Farið verður nánar í 

hvernig verk þeirra beggja takast á við, hvor á sinn máta, þeirra eigin þunglyndi og 

hugmyndir um von og betri tíð. Ég mun varpa ljósi á þær aðferðir sem þau beita í að ná 

fram markmiðum sínum. 

2.1 Hvernig er hægt að stöðva kapítalisma? 
Fyrsti listamaðurinn sem fjallað verður um er Englendingurinn James Leadbitter sem kallar 

sig The Vacuum Cleaner. Hann er andkapítalisti, aktivisti og listamaður. Hann hefur skýr 

markmið um að gera list sem er samfélagslega umbreytandi. ,,The Vacuum Cleaner is an 

artist/activist collective of one, using creative, legal and illegal tactics and forms to disrupt 

concentrations of power”36 Hann er þunglyndissjúklingur og mörg verka hans fjalla um 

geðsjúkdóma og kapítalisma. Andleg veikindi hans eru stór þáttur af listinni hans. Hans 

fyrsta verk er frá árinu 2003 og heitir Cleaning Up After Capitalism37 sem hann gerði rétt 

eftir að hann kom út af geðdeild. Þar er hann klæddur í neongult vesti sem á stendur 

,,Cleaning up after Capitalism” og ryksugar hann göturnar á hinum ýmsum kapítalísku 

stöðum í Bretlandi og Bandaríkjunum. Eitt af nýrri verkum hans kallast Madlove (2014-

2017)38 og vann hann það í samvinnu við listakonu og doktorsnema í Goldsmith háskóla í 

Bretlandi, Hannah Hull. Þau unnu verkið ásamt fleiri listamönnum, hönnuðum og fólki 

sem hefur þurft að liggja inni á geðsjúkrahúsi. Hugmyndin er að hanna spítala í samvinnu 

við þá sem legið hafa á geðsjúkrahúsi. Í sameiningu hanna þau útópískt geðsjúkrahús sem 

heilbrigðiskerfið gæti nýtt sér ef vilji væri til umbóta. Madlove teymið telur geðsjúkrahús í 

núverandi mynd alls ekki til þess fallin að hjálpa fólki að læknast. Hugmyndafræðin er sú 

að reynslu fólks er hægt að nýta til breytinga í kerfinu. Þeir sem hafa notað þjónustuna 

mest hafa ákveðna sérþekkingu sem er oft litið fram hjá í samfélaginu. Það er skýrt 

                                                
36 „A Conversation with James Leadbitter aka the vacuum cleaner“ sett inn af 
DisabilityArtsOnline https://www.youtube.com/watch?v=Bl_jBVFs9ms  birt 4.apríl 2017, 
lengd 15:33  
37 Deliq. In bed with a domestic extremist, 
http://statesofdeliquescence.blogspot.de/2013/12/in-bed-with-domestic-extremist-
mental.html (2013) 
38 Madlove Catalyst Event http://www.madlove.org.uk/madlovecatalystevents (2016)  
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markmið verkefnsisins að leiða saman ólíka einstaklinga í þeim tilgangi að hugsa saman í 

skapandi lausnum til að bæta aðstöðu geðveikra. 

 Annað verk eftir hann er the art of the culture of hope (2016) sem hann vinnur í 

samstarfi við svissnesku listakonuna Jessicu Huber. Þau vinna að skjalasafni um von 

(Archive of Hope)39 Þau lýsa verkefninu á eftirfarandi hátt: 

J & J* feel that culture can play a significant role in changing this narrative. 
J & J will not define hope, but will ignite a nation wide conversation around 
what fear does to you, what hope may be and what a culture of hope can do 
for us. This is a long-term conversation about the values of our society. 40 
* Jessica og James 

Verkið snýst um að safna í Vonarskjalasafnið (e. Archive of Hope) sem mun stækka á 
næstu tveimur til þremur árum og útkoman úr þessu mun, með hjálp borgaranna, verða að 
nýjum lögum um von í svissnesku stjórnarskránni. Í þeim lögum verður sennilega innifalið 
bann við óttapólitík. Óttapólitík er það samfélagsmein sem neyðir fólk til þess að lifa í ótta 
við hryðjuverk, fátækt og skelfingu og neitar fólki um von.41 Bæði þessi verk the art of the 
culture of hope og Madlove hafa mjög skýra siðferðishugsun sem liggur til grundvallar 
verkefnunum. The Vacuum Cleaner, er eins og Ranciere skilgreinir það, upptekinn við að 
skapa dissensus og færa hið persónulega yfir á svið hins pólitíska. Í verkum hans er þunn 
lína á milli listar og pólitísks aktivisma. 

Verk The Vacuum Cleaner Capitalism. Full stop.42 er í fyrirlestrarstíl en þar gefur 
hann áhorfendum ýmis ráð hvernig þeir ættu að iðka list sína. Verkið heitir í fullri lengd 
Capitalism. Full Stop: How can we stop making capitalism in a time of austerity? Það er 
tilvalið að skoða þetta verk nánar, til að mynda vegna þess að í því eru skilaboðin sett skýrt 
fram. Þau finnast ekki í undertextanum eða í myndlíkingum heldur eru þau sett fram eins 
og leiðbeiningar. Boðskap verksins er bókstaflega varpað upp á skjá í textaformi. Til að 
mynda setningar eins og:  

Don’t suck corporate cock to survive.  
Firstly cause it taste like shit. And secondly, you’re more imaginative than 
that. 
Make work that Capitalism can’t co-opt into the economic paralysis.43 

                                                
39 Jessica Huber http://www.jessicahuber.ch/piece/art-culture-hope (2016) 
40 Huber http://www.jessicahuber.ch/piece/art-culture-hope  
41 Huber http://www.jessicahuber.ch/piece/art-culture-hope  
42 James Leadbitter, Capitalism Full Stop. vimeo https://vimeo.com/36783045 (2013) 
 
43  Leadbitter, Capitalism Full Stop https://vimeo.com/36783045  
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Ekki gera hvað sem er fyrir stórfyrirtæki til þess að lifa af. Þú getur gert betur. Í öllu 

verkinu talar The Vacuum Cleaner beint við áhorfandann. Eitt af því fyrsta sem hann segir 

er að hann sé með Valium, sem er þunglyndis- og kvíðalyf, og biður tvo áhorfendur að 

halda á því, 2mg og 5mg af Valium. Hann gerir hlé nokkrum sinnum í verkinu og tekur 

stöðutékk á sjálfum sér. Biður áhorfanda um að taka púlsinn á sér meðan hann er harðorður 

í garð listamanna sem vilja græða mikla peninga og vilja ekki (vegna forréttinda þeirra og 

möguleikum á því að verða ríkir og frægir) annað kerfi en kapítalisma. Til að stuðla að því 

að kapítalísku kerfi verði skipt út, setur hann fram lista af ráðum fyrir listamenn. Fyrst spyr 

hann áhorfendur hvort einhver þeirra hafi fengið alvöru frumlega hugmynd því að 

hugmyndin um höfundarrétt og eignarrétt á hugmyndum sé svo heimskuleg að hún geti 

aðeins hafa verið fundin upp af kapítalistum. Í kjölfarið biður hann áhorfendur um að 

gleyma þeim hugmyndum sem þau hafa um eignarrétt á hugmyndum og líta frekar á 

listsköpun eins og nútíma tónsmíðar ,,Get down with the kids and start creating work that 

can be shared freely, copied, remixed, reedited”44 

 The Vacuum Cleaner spyr „How can I improve my mental ilness, while living in a 

system that is mental?”45 Honum getur ekki batnað þegar hann lifir í kerfi sem gerir hann 

veikan. Hans niðurstaða er sú að hann verður að hætta að reyna að læknast í sjúku kerfi og 

fara beint að rót vandans og lækna kerfið sjálft. Til þess þarf hann meðal annars 

samtakamátt allra listmanna því að ef þeir vilja allir græða og hýrast í kapítalísku kerfi þá 

getur ekkert breyst. Hans andlegu veikindi geta hindrað þátttöku hans í daglegu lífi og 

hann sýnir í verkinu að þó að þetta sé erfitt fyrir hann þá geti hann sýnt verkið ef hann fær 

að fara á sínum hraða og sínum forsendum. “We are an artist and activist collective of one 

and also disabled, so performing and making work can sometimes be a real battle, 

particularly speaking in these contexts”46  

 Hann segir ástæðuna fyrir því hvers vegna hann flytji textann illa þá að hann sé 

þunglyndur og kvíðinn. Ég álykta svo að það sé andkapítalískt að taka sér tíma á eigin 

forsendum til að gera hluti í rýmum sem þér er ekki venjulega veittur aðgangur að. Það er 

ögrun við þá hugmynd að við sem manneskjur höfum ekki tíma til að vera veik, vera heft á 

nokkurn hátt eða vera óvinnufær. 

                                                
44 Leadbitter, Capitalism Full Stop https://vimeo.com/36783045 
45 Leadbitter, Capitalism Full Stop https://vimeo.com/36783045 
46 Leadbitter, Capitalism Full Stop https://vimeo.com/36783045 
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 Leið The Vacuum Cleaner til að takast á við kapítalískt raunsæi er áhersla hans á að 

listin hafi afleiðingar í samfélaginu fyrir utan listarýmið og fara mörg verka hans fram í 

almenningsrýmum. Hann talar um það í Capitalism. Full stop. og hvetur áhorfendur til 

þess að hugsa eins: 

 

Create Alternatives. real or implied.  
Consider the reach of capitalism, how it takes hold of you, your work, the 
people you work with, the institutions you engage with. Figure out some 
alternatives and take these alternatives with you into your life.  

As mentioned, there is no boundary between art and life.  
So stick with this, as much as you can, try hard, that’s all we can do.47 

 

The Vacuum Cleaner varpar ábyrgð yfir á listamenn og biður þá að hugsa hvernig þeir geti 

nýtt krafta sína og þau forréttindi sem fylgja því að vera listamaður til þess að binda enda á 

kapítalisma. Hann spyr áhorfandann óbeint: Hvernig er hægt að gera hlutina öðruvísi 

þannig þeir skapi mótvægi við kapítalisma? Í verkinu leggur hann áherslu á að fá 

áhorfendur til að hugsa upp möguleika á aðgerðum. Markmiðið með verkinu er að kveikja 

von í samfélagi sem er ekki gott, samfélagi sem elur á vonleysi. Þó að verkið sé ekki 

þátttökuverk að öðru leyti en að áhorfandi er beðinn um að halda á þunglyndislyfjunum 

hans, taka blóðþrýstingin hans og gefa honum vatn að drekka til að skola niður lyfjunum. 

James stendur ekki á sviði fyrir framan þau heldur hópast áhorfendur í kringum hann og 

þau standa því öll á sama sviði. Hann spyr áhorfendur spurninga og þó þeir séu tregir til að 

svara er hann á virkan hátt að draga þá inn í verkið. Hann fær þess vegna alla í rýminu til 

þess að taka afstöðu til þess sem hann talar um. The Vacuum Cleaner er óhræddur við að 

fjalla um erfið málefni og hvetja jafnframt áhorfendur eða þátttakendur til dáða, til að 

hugsa til bjartari tíða. Hann skapar dissensus með því að setja persónulegu málefni sín og 

annarra jaðarhópa á svið og gera það að lækna samfélagið að málefni sem varðar alla. 

 

                                                
47 Leadbitter, Capitalism Full Stop https://vimeo.com/36783045 
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2.2 Veik og þreytt 
I guess if I'd had any sense, I'd have been a little scared — but what was the 
point of being scared? The only thing they could do was kill me, and it kinda 
seemed like they'd been trying to do that a little bit at a time since I could 
remember.  
Fannie Lou Hamer 

 

Haustið 2017 var ég stödd á Fierce sviðslistahátíðinni í Birmingham og sá þar verkið I’m 

Sick and Tired of being Sick and Tired eftir Demi Nandhra. Demi er sviðslistakona frá 

Birmingham í Bretlandi og er af suður-asísku bergi brotin. Hún glímir við þunglyndi og 

rétt eins og hjá The Vacuum Cleaner er það stór hluti af verkinu.  

 I’m Sick and Tired of Being Sick and Tired er rannsóknarferli sem tekur á sig 

allskonar myndir48 þar sem Demi veltir fyrir sér pólitísku þunglyndi og ókláruðum 

frelsisbaráttum s.s. baráttu feminista og baráttu nýlenduþjóða. Hvernig hefur það áhrif á 

manneskjuna að upplifa sögulega ósigra, upplifa sig jaðarsetta í samfélaginu og missa 

vonina um að eitthvað geti breyst. Hún varpar fram spurningunni hvort þunglyndið stafi af 

því að þurfa að berjast fyrir tilvist sinni á hverjum degi? Hvort að þunglyndið stafi af því 

að fá hvergi að halla sínu höfði, hvort sem það sé sögulegt misrétti eða hversdagslegir 

kynþátta- og kynjafordómar. 

 Titill verksins vísar í ræðu frelsisbaráttukonunnar Fannie Lou Hamer frá Mississippi 

í Bandaríkjunum sem barðist fyrir réttindum svartra í þessu hvíta aðskilnaðarríki um miðja 

20. öld. Fannie segist vera orðin veik og þreytt á því að vera alltaf veik og þreytt. Að 

tilheyra minnihlutahóp og fá hvergi að halla sínu höfði tekur andlega á. Áhorfendur lesa 

leiðbeiningar og eru gefnar ákveðnar forsendur áður en þeir geta gengið inn og byrjað að 

horfa/taka þátt. Áhorfendur ganga því næst inn á sýninguna undirbúnir og í raun á hennar 

skilmálum. Ekki fara á skónum upp í rúm, ég þarf að nota sængina á eftir, ekki tala við mig 

án þess að fá samþykki frá mér fyrst, stundum vil ég ekki tala. Þetta eru dæmi um þá 

skilmála sem hún setur áhorfandanum áður en hann gengur inn, ásamt ýmsum hugmyndum 

sem hún hefur: „To be conscious/woke/aware/alive/present is to be in a constant state of 

rage and depression.”49 Og „this project is inspired by my want to see my depression as not 

                                                
48 Demi Nandhra http://www.deminandhra.com/imsickandtired (2017) 
49 Sjá mynd 1 í myndaskrá 
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a biochemical dysfunction because i want to blame something besides my dad.”50 

Áhorfendur þurfa að hafa einhvern ásetning, eitthvað í huga sem réttlætir það að þeir skríði 

upp í til hennar, eitthvað sem þeir vilja kanna eða tala um. Áhorfendur þurfa að axla 

ábyrgð á dvöl sinni inni á verkinu, veru sinni í rúminu og túlkun sinni, með þeim ramma 

sem þeim hefur verið gefinn fyrirfram.  

 Áhorfendur hafa ákveðið val í verki Demi. Hvort þeir vilji liggja hjá henni í rúminu 

og ræða eitthvað, fara á trúnó eða segja hversu mikið þeir tengja (eða ekki) við það sem 

hún er að tala um. Kannski hefur áhorfandinn upplifað þunglyndi og vonleysi og langar að 

tala um það við einhvern sem skilur. Á meðan áhorfendur sátu og horfðu á Demi ýmist 

liggja eina í rúminu eða vera á trúnó við áhorfanda/þátttakanda spilaðist hljóðmynd, suður-

asísk tónlist, trúarleg tónlist og rödd hennar lesandi upp texta sem ýmist voru to-do listar 

eða dagbókarfærslur sem lýstu á einn eða annan hátt þunglyndistímabili hennar og því 

hvernig hún tókst á við það, reynandi að hafa það betra. Demi vinnur sig í gegnum sína 

persónulegu upplifun á listrænan hátt byggt á hugmynd Ann Cvetkovich um að ókláraðar 

frelsisbaráttur og kúgun jaðarhópa valdi þunglyndi. 

 Í greininni The promise of happiness, sem er einn af þeim textum sem verk Demi 

byggir á, talar Sara Ahmed um hlutina sem við hugsum um þegar við hugsum um 

hamingju. „In wishing for happiness we wish to be associated with happiness, which 

means to be associated with it’s associations”51 en feministar hafa gagnrýnt hugmyndina 

um ,,hina hamingjusömu húsmóður” og svartir gagnrýnt hugmyndir um ,,hinn 

hamingjusama þræl” og hinsegin fólk hugmyndirnar um gagnkynhneigð sem ,,fjölskyldu 

hamingu” Þessi gagnrýni beinist að því hvað samfélagið telur að geri fólk hamingjusamt. 

Around these specific critiques are long histories of scholarship and activism 
which expose the unhappy effects of happiness, teaching us how happiness is 
used to redescribe social norms as social goods. We might even say that such 
political movements have fought against rather than for happiness.52 

 

Þessir hópar og aktivistar hafa í gegnum tíðina unnið að því að sýna óhamingjuna á bakvið 

hamingjuna. Þessi loforð um hamingju í tilteknu ástandi eru því kannski loforð um 

hamingju í ástandi sem hvíta kapítalíska feðraveldinu hugnast að hafa þig í. Það beinir 

einstaklingnum inn á ákveðna braut sem einstaklingurinn þrífst ekki endilega á. Demi 

                                                
50 Sjá mynd 1 í myndaskrá 
51 Sara Ahmed, The Promise of Happiness (2010) bls. 2 
52 Ahmed, The Promise of Happiness bls. 2 
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byggir verk sitt á þeim hugmyndum og fær áhorfendur til að hugsa um hvers vegna við 

teljum okkur ekki hamingjusöm og hvaða hugmyndakerfi eru þar að baki sem valda okkur 

óhamingjusömum hugsunum. Sú hugmynd að hamingjan sé eitthvað sem fæst í gegnum 

aðgengi að ákveðnum lífsgæðum hentar ekki þeim sem fátækari eru eða þeim sem tilheyra 

jaðarhópum. Því hið kapítalíska samfélag vill alltaf að þú upplifir skort og fáir aldrei nóg.  

 Demi spyr í kynningunni á verkinu á heimasíðu sinni „What if the depression we 

endure is not just about biochemical disfunction, but the result of political failure?”53 

g  pólitísk mistök verandi það sem Ann Cvetkovich talar um í Depression: A Public 

feeling, þegar hún útskýrir verkefnið Public Feelings „The linkage between depression and 

political failure is relevant not just to queer politics; it also pertains to the politics of race in 

the wake of the incomplete projects of civil rights and decolonization.”54 

 Verk Demi er rannsókn á ókláruðum frelsisbaráttum. Hún varpar fram þeirri 

spurningu hvort sárin geti ekki gróið vegna þess að plástrarnir séu of fast límdir á. Sárin fái 

ekki að líta dagsins ljós. Kannski hjálpi það í ókláruðu frelsisbaráttunum að leyfa sárunum 

að líta dagsins ljós, liggja með sársaukanum og skoða hversdagslegu tilfinningarnar og 

upplifanirnar.  ,,maybe the depression we feel is the result of being the other for so long? 

… The energy it has taken to survive, endure, resist and have hope against it all.”55 

Í verkinu setur Demi sig í viðkvæma stöðu en þó má sjá að hún sé við stjórnvölinn, þó hún 

liggi á dýnu á gólfinu, því að það er sárin hennar sem eru opin, það er hennar samhengi og 

hennar rödd sem ómar um rýmið. Og það er áhorfandanna að hlusta. Hugmyndir Demi sem 

fram koma í þessu verki eru rétt eins og hugmyndir The Vacuum Cleaner, pólitískar og 

persónulegar. Hún varpar þeirri spurningu fram hvort að það sem hún upplifi sé orsök 

einhvers stærri vanda, sem hvíta feðraveldið og glæpir nýlenduherrana gætu hafa valdið. 

Demi og James vinna bæði með þá hugmyndafræði að þegar þau upplifa þunglyndi þá sé 

það hluti af stærra vandamáli en líffræðilegum vanda í heilanum þeirra. Þau líta á sína 

erfiðleika sem tækifæri til þess að bæta eitthvað í samfélaginu samtímis sem það bætir 

þeirra eigin líf. Þau vinna með hið hversdagslega, lítið sem ekkert sjónarspil, samblöndu af 

miðlum, hversdagslega framkomu og einlægni. Þeirra persónulegu vandamál eru 

samnefnari fyrir þær tilfinningar sem flestir upplifa og bæla niður. 

                                                
53 Ahmed. The Promise of Happiness bls. 2 
54 Cvetkovich, Depression bls. 7 
55 Fierce festival http://wearefierce.org/events/im-sick-and-tired-of-being-sick-and-tired/ 
(2017) 
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3.   Framtíðin er þeirra 

Hvernig er verk sem tekur ekki inn þunglyndið og óttann heldur styrkir vonina, framtíðina 

og frelsið? Í þessum kafla mun ég fjalla um verk Ásrúnar Magnúsdóttur Hlustunarpartí. Ég 

mun setja það í samhengi við skrif Ranciere og velti fyrir mér birtingarmynd vonarinnar og 

hlutverki gleðinnar í verkinu. 

3.1 Hlustunarpartí 
Útópía, er það staður án núnings, þar sem frelsi og hamingja eru ríkjandi og öllum líður 

vel? Má færa rök fyrir því að í samfélagi þreytu og þunglyndis séu hvíld, ánægja, 

hamingja, kærleikur og frelsi róttæk og pólitísk fyrirbæri? Í verkinu Hlustunarpartí (2018) 

fékk hópur unglinga að velja uppáhaldslagið sitt og semja dans til að sýna á alþjóðlegri 

sviðslistahátíð í Reykjavík, Everybody’s Spectacular. Unglingarnir fengu, innan þess 

ramma sem þeim var gefinn af höfundinum, að sýna það sem þeim lá á hjarta. Í byrjun 

verksins sitja áhorfendur á dýnum á áhorfendapöllum, á veggnum eru seríur og partífánar. 

Krakkarnir standa öll á sviðinu og eru sjálfsörugg og spennt. Ég tók viðtal við höfund 

verksins Ásrúnu Magnúsdóttur og spurði hana út í vonina í verkinu.  

 Ásrún segir að ástandið í samfélaginu og heiminum sé henni mikill innblástur við 

gerð verka sinna og ástæða þess að hún ákveður að nota sviðslistir til að styrkja jákvæðni 

og von. 

árið 2014 var mikið konflikt í Ísrael-Palestínu, þá var ég mikið að hugsa um 
það, hvað þetta er hrikalegt, og margir aðrir staðir þar sem voru hrikalegir 
hlutir í gangi. Það er bara alls ekki til staðar hér. Það er ekki hægt að bera 
þetta saman einhvernveginn við þetta ástand.Hvað getum við þá gert hér, til 
þess að breiða þetta út [von] því ég get ekki gert verk um Ísrael-Palestínu, 
mér finnst það vera mjög erfitt, ég er ekki þaðan og ég skil ekki það konflikt. 
Þannig frekar, hvað get ég gert til þess að passa að þetta gerist ekki hér eða 
sýnt fram á ,,vá hvað við erum heppin að við erum nágrannar hérna” og þá 
varð til nágrannaverkið [Church of Dancy] á Njálsgötu. Allt kemur frá 
ömurlegum aðstæðum, sem ég verð inspireruð af og svo reyni ég að svara 
því á eins vongóðan og einlægan hátt og ég get. Mér finnst það alltaf vera 
mjög mikilvægt, list er alltaf pólitísk þó hún geti verið falleg.56 

 

                                                
56 Ásrún Magnúsdóttir, viðtal höfundar. 
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Í lok Hlustunarpartís er áhorfendum boðið að koma inn á sviðið og dansa með 

unglingunum við nokkur lög. Flestir á þeirri sýningu sem ég var á fóru upp á svið og 

dönsuðu og tilfinningin var sú að flestir upplifðu mikla gleði og góðar tilfinningar. 

Þunglyndi var víðs fjarri, kerfið var víðs fjarri, það eina sem var til staðar í þessu herbergi 

var tær hamingja. 

ég hugsa mikið í Hlustunarpartí (og ég reyni að gera það í flestum verkum 
sem ég geri) um hvað er hægt að gera til þess að gefa von. Það er líka hægt 
að fara hina leiðina, sýna hvað allt er ömurlegt. Hvað allt er erfitt og hvað 
allt er hrikalegt. Sem er líka mjög réttmæt leið held ég en ekki minn stíll. 
Þannig ég hef ákveðið að reyna að finna alltaf vonina, með mismunandi 
aðferðum og með mismunandi fólki. Undanfarið hef ég verið að einbeita mér 
að ungu fólki, því að mér finnst það rökrétt, það er mesta vonin í þeim, því 
að þau eru það sem koma skal. Þannig Hlustunarpartí er unnið út frá von, 
það er alltaf innblásturinn. Hvað get ég gert til þess að hækka rödd einhvers 
hóps innan þessa ,,ömurlega samfélags” sem við lifum í. Það sem ég er líka 
oft að pæla er það að samfélagið okkar er ekki svo ömurlegt miðað við á 
mörgum öðrum stöðum þar sem allt er miklu verra.57 

 
Í stað þess að sýna hversu ömurlegur heimurinn er eða tala um það í verkum sínum reynir 

Ásrún að skapa jákvætt og vonglatt andrúmsloft og miðla ákveðnum gildum til þeirra hópa 

sem vinna með henni. Hún vill styrkja þann hóp sem hún vinnur með því að framtíðin er 

þeirra. 
 

þetta er líka alltaf svolítið svona sýning eða pæling  á því að fagna okkar 
samfélagi, segja “þetta er allt í lagi” einhvernveginn og við verðum líka 
stundum að staldra við og sjá og fagna því sem við höfum, þetta er smá klisja 
en act local, think global. Þetta er allt inspirerað frá því. Hvað getum við gert 
hér í einhverju pínulitlu samfélagi? sem síðan smitar út frá sér. Þetta er 
keðjuverkun einhvernveginn.58 

 
Ásrún berst fyrir voninni í verkum sínum með því að gera hana mjög sýnilega og 

áþreifanlega fyrir áhorfendum, ekki með því að sýna allt sem þarf að breyta og bæta. 

Aðferðir Ásrúnar til þess styrkja vonina eru að vinna með ákveðnum samfélagshópi. . Í 

verkinu er ekki sýnt það neikvæða í lífi unglinganna heldur fær það jákvæða að vera í 

fyrirrúmi. Í samhengi við hugmyndir Ann Cvetkovich og Rebeccu Solnit um vonina og 

þunglyndið þá er þetta verk Ásrúnar dæmi um þær leiðir sem nú þegar eru til í samfélaginu 

til þess að bæta það. Hún velur að magna það sem gott er, styrkja samfélag unglinganna 

                                                
57 Ásrún Magnúsdóttir, viðtal höfundar. 
58 Ásrún Magnúsdóttir, viðtal höfundar. 
 



 

 

 

27 

sem hún vinnur með og draga fram í dagsljósið allt það jákvæða og bjarta sem finnst innra 

með þeim og þar af leiðandi fylla áhorfendur af von um framtíðina. 

 Í bókinni Hope in the Dark talar Rebecca Solnit um hversu mikilvægt það er að 

muna eftir sigrunum, hvenær baráttur gengu upp og aktivismi skilaði sér. Í verkinu 

Hlustunarpartí vill Ásrún einmitt gera það. Sýna vonina á eins skýran hátt og hún getur svo 

að við munum hvernig allt gengur stundum vel og losnum við þunglyndislegan 

frásagnarmáta af heimsmálum. Upp úr þunglyndi höfundarins spratt þörfin til þess að 

varpa ljósi á hið jákvæða, með ákveðnum hugsunarhætti er hægt að finna út hvernig má 

laga hlutina í stað þess að dvelja í ósigrunum. 
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4.   Greining og samanburður 

Í þessum kafla mun ég bera saman verkin þrjú og hvernig þau vinna með von á ólíkan hátt. 

4.1 Fagurfræði 
Fagurfræðin í verki James Leadbitter Capitalism. Full Stop. setur spurningamerki við 

samþykkið í samfélaginu sem virðist ríkja um kapítalískt kerfi. Hann varpar upp mynd sem 

skapar dissensus eða eins og hann myndi jafnvel halda fram, skapar kapítalískt kerfi 

dissensus í samfélaginu, því upplifun fólks á kerfinu er mjög ólík, þar sem sumir hafa það 

mjög gott en flestir aðrir mjög slæmt. Hann gerir það með því að setja sín andlegu veikindi 

í samhengi við kapítalískt kerfi. Hann varpar þar með ljósi á veruleika fólks sem glímir við 

andleg veikindi, hverra þrár og hugsanir eru að miklu leyti ósýnilegar í samfélaginu. Hann 

varpar sínum hversdagsleika, geðlyfjunum og kvíðaköstunum upp fyrir áhorfendur svo þeir 

skilji líf hans og baráttu. Þar með sýnir hann baráttu svo margra annara sem hafa enn 

minna aðgengi að því að gera list en hann. Hann afhjúpar viðkvæmnina sem við erum mis-

vel tengd og gerir áhorfendum nokkuð ljóst hversu mikið er í húfi. Hann vill skapa 

umræður um þá möguleika sem standa listamönnum til boða, hvernig þeir hætta þáttöku 

sinni í kapítalískum listaheim sem ber ekki hag þeirra, né minnihlutahópa í brjósti. Hann 

færir sín persónulegu áhyggjuefni yfir á hið pólitíska svið og gerir tilvist sína í rýminu 

pólitíska. Með því varpar hann ljósi á það hvernig þáttaka okkar í listheiminum er pólitísk 

því við neyðumst hvort sem við viljum það eða ekki að taka afstöðu gegn spillingu og 

kapítalisma. 

 Í I’m sick and tired of being sick and tired tilgreina leiðbeiningarnar forsendur 

verksins, hvað Demi er að rannsaka og á hvaða hugmyndum verkið byggir. Hún tekur þar 

sérstaklega fram á hvaða textum verkið byggir á (Depression: A public feeling eftir Ann 

Cvetkovich og Queer Phenomenology og The Promise of Happiness eftir Sara Ahmed). 

Leiðbeiningarnar gefa til kynna hvað áhorfendur skulu hafa í huga meðan þeir horfa á 

verkið/eru inni í verkinu. Hugmyndafræðin sem hún vinnur út frá verður því aðgengileg 

öllum áhorfendum og því minnkar hún bilið sem getur skapast milli þess sem 

listamaðurinn er að hugsa eftir sína rannsóknarvinnu og svo upplifun áhorfandans sem ekki 

hefur varið mánuðum í að setja sig inn í það sem listamaðurinn hefur gert. Hún ögrar 

þannig valdasambandinu milli listamannsins og áhorfandans með því að gefa honum strax 
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forsendur sínar og hugmyndir. Þá ganga áhorfendur inn á verkið í raun í sama hugarástandi 

og hún, að velta sömu hlutunum fyrir sér. Verkið fellur inn í hugmyndir Ranciere um 

aesthetic regime, því það hefur hversdagsleg umfjöllunarefni og ögrar valdastrúktúr og 

samfélagslega samþykktum hugmyndum um orsakir þunglyndis. Demi tilheyrir 

minnihlutahóp sem brún manneskja í Englandi og að rödd hennar heyrist í listaheiminum 

bætir því við þá flóru hugmynda og sjónarmiða sem koma þar fram. 

 Verk Ásrúnar vinnur öðruvísi en verk hinna listamannana þó að þau leggi sömu 

forsendur til grundvallar verki sínu. Hún leggur áherslu á vonina í sinni skýrustu mynd, án 

þess að tala um flóknar hugmyndir um þunglyndi eða kapítalisma í verkinu sínu, þá sýnir 

hún áhorfendum það sem hún telur vera von um bjartari tíma framundan. Verkið er ekki 

háfleygt né með flókna fagurfræði og reiðir sig alfarið á framkomu unglingana, þeir eru 

miðpunkturinn og segja lítið annað en að kynna sig með nafni. Hún ögrar þeim 

hugmyndum að list eigi að setja fram flóknar hugmyndir settar fram eða fallegt sjónarspil, 

heldur einbeitir hún sér að því að kjarna ákveðna tilfinningu sem hún telur vekja von í 

brjósti áhorfanda. Hægt er að sjá hvernig hún vinnur innan aesthetic regime t.a.m með því 

að leyfa krökkunum hafa mikið að segja um hvernig þau eru í verkinu, láta dansverkið 

snúast um uppáhaldslög unglingana án þess að hlaða meiru ofan á það. 

 Áhersla The Vacuum Cleaner á skaðsemi kapítalismans og Demi á söguleg sálræn 

áföll og stöðu minnihlutahópa tala inn í breskt samfélag rétt eins og Hlustunarpartí talar inn 

í íslenskt samfélag, þar sem aðstæður eru nokkuð aðrar. 

Lokaorð  

Listamennirnir sem fjallað var um í þessari ritgerð eiga það sameignlegt að upplifa 

kapítalískt þunglyndi og þreytu en nota verkfæri listarinnar til að vinna úr vandamálum 

sínum. Ásrún fer þá leið að hún endurvarpar hið góða og skýn ljósi á vonina sem við 

finnum í hvoru öðru. Demi Nandhra og Leadbitter líta inn á við og gera hið persónulega 

pólitískt. Listamenn sem takast á við samfélagleg og kerfislæg vandamál, á hvaða hátt sem 

þau kjósa að gera það, eru hugrakkir, sérstaklega þegar öll vandkvæði nútímans blasa við. 

Engin forskrift að listaverki er til lengur, ekkert alheimssamþykki til um hvað sé góð list og 

listamenn reyna að fóta sig í heimi þar sem allt er leyfilegt og ekkert nýtt er til undir 

sólinni. Að vona og taka áhættur er róttækt innan þeirra samfélagshópa sem hafa ekki 
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fjárhagslegt bolmagn til að taka áhættur, heldur gera það vegna hugmyndafræði og réttsýni. 

Þessir listamenn hafa valið að beita allri listrænni orku sinni í að bæta samfélagið á þann 

hátt sem þeir best kunna. Þau eiga það öll sameiginlegt að trúa á betra samfélag á 

tímapunkti í mannkynsögunni þar sem hlutirnir eru svartir. Þrátt fyrir hnattarhlýnun og 

misskiptingu auðs, fasisma, rasisma og fátækt þá halda þessir listamenn í vonina og gefa 

okkur hinum ástæðu til að gera slíkt hið sama. 
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