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Greinargerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-
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greinargerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.  

 

 



BA-ritgerðin mín bar heitið Klof: Kvenlíkaminn og dýraafurðir í gjörningalist og fjallaði um 

kenningar umhverfisfemínisma og umhverfishneigðar sem ég tengdi við ýmis myndlistarverk. 

Einnig fjallaði ég um gjörninginn sem miðil, þátttökugjörninga og myndlistarverk í tengslum 

við þau listform. Í kaflanum um þátttökugjörninga skrifaði ég um verk eftir finnsku listakonuna 

Pilvi Takala, Real Snow White. Strax eftir skil á ritgerðinni lá leið mín til Siglufjarðar með 

bekkjarsystkinum mínum en þar kynntist ég sögunni af því að hin upprunalega Mjallhvít væri 

frá Siglufirði. Sagan segir að kona að nafni Kristín Sölvadóttir sé fyrirmyndin af Mjallhvíti því 

hún hafi átt í ástarsambandi við Charles Thorsson myndasöguteiknara hjá Disney. Innblásin af 

þessum tveimur sögum fannst mér ég þurfa að sameina þær á einhvern hátt. Á Siglufirði 

kynntist ég konu sem hafði mikinn áhuga á sögunni af hinni upprunalegu Mjallhvíti og hún 

lánaði mér Mjallhvítarkjól sem ég klæddist í nokkra daga á Siglufirði. Þegar ég komst að því 

að það væru nákvæmlega hundrað dagar fram að útskriftarsýningu ákvað ég að klæðast 

kjólnum á hverjum degi fram að sýningunni, eða í hundrað daga. Rétt áður en ég tók þá 

ákvörðun hafði ég sent tölvupóst á Pilvi Takala í þeim tilgangi að sækja um starfsnám hjá 

henni. Sama dag og ég tók ákvörðunina fékk ég svar frá henni þar sem hún sagðist vilja hitta 

mig í Helsinki. Þá hófst mitt eigið ævintýri, sem listnemi klæddur í kjól eins og fyrirmyndin 

mín, sama kjól og ég barðist fyrir að klæðast ekki sem lítil stelpa. 

  

Á sýningunni Þetta hefur aldrei sést áður á Kjarvalsstöðum var ég með verk sem hét Spegill 

spegill og fjallaði um fyrrnefndan gjörning. Verkið var innsetning sem samanstóð af ljósmynd, 

glerbekk og hljóðverki sem heyrðist úr hljóðsturtu (stefnumiðuðum hátalara sem komið er fyrir 

ofan áhorfendur þannig að hljóðið beinist niður að þeim). Á ljósmyndinni sést ég klædd í 

Mjallhvítarkjól standandi inni í verki Olafs Eliassonar Your rainbow panorama (2006-2011) 

sem er staðsett ofan á Aros listasafninu í Árósum þar sem gengið er í gegnum hringlaga gang 

á milli litaðra glerveggja. Á myndinni stend ég mitt á milli blás glers og bleiks glers og horfi 

yfir borgina í gegnum glerið. Á móti mér mætir mér bjöguð spegilmynd af mér sjálfri sem sýnir 

mig tvöfalt stærri. Á gólfinu inni í verki Olafs er gult skilti sem varar við blautu gólfi. Litirnir 

í myndinni eru þeir sömu og í kjólnum, frumlitirnir. Til hliðar við ljósmyndina í innsetningunni 

minni var glerbekkur sem hægt var að setjast á. Til hliðar við glerbekkinn var hljóðsturtan sem 

hékk úr loftinu. Úr henni heyrðist röddin mín segja sögur af mér í Mjallhvítarkjólnum, ég 

heyrist velta vöngum um fyrirmyndir, spegilmyndir og klæðnað, og sagan um íslensku 

fyrirmyndina af Mjallhvíti er reifuð. 

  



Á meðan hundrað daga gjörningnum stóð var ég leitandi af þýðingunni, listhugtakinu á bakvið 

hann. Gjörningurinn var sífellt í gangi frá morgni til kvölds, hvert sem ég fór. Í staðinn fyrir að 

fá að klæðast mínum eigin fötum sem segja eitthvað um mig, bar ég ímynd sögupersónu utan 

á mér. Gjörningurinn var úthaldsgjörningur en að einhverju leyti þátttökugjörningur þar sem 

hann var í gangi oft á almenningsstöðum, í almannarýmum án þess að tekið væri fram að 

gjörningur væri í gangi. Í ritgerðinni fjallaði ég um kenningar Katrin Gattinger um 

samtímagjörninga sem segir að það sé ekki framlag þátttakandans sem verður mikilvægur hluti 

af þróun verksins heldur frekar hvaða táknrænu áhrif tilvera þátttakandans sem slíks hefur á 

verkið. Gattinger bætir við að þátttakan sem slík dragi ekki úr sköpun á kraftmiklu verki heldur 

frekar að verkið neyði þátttakandann til þess að bregðast við ákveðnum aðstæðum en 

möguleikar hans eru meira og minna takmarkaðir af listamanninum og valdinu sem hann 

hefur.1 Það fólk sem ég hitti, sá eða mætti urðu ósjálfrátt áhorfendur án þess að vita það. En 

viðbrögð þeirra urðu ekki mikilvægur partur af gjörningnum heldur mín eigin upplifun og mín 

eigin hollusta við ákvörðunina. Ég afsalaði mér þægindunum að bera vott um eigin 

persónuleika utan á mér og upplifði mig fyrir vikið mun berskjaldaðri en vanalega. Ég var með 

stimpil. Mjallhvít. Eflaust eins og margar konur hafa upplifað sig með stimpil sem inniheldur 

aðeins kyn þeirra en segir ekkert um manneskjuna sjálfa. Mjallhvít var prinsessan sem ungar 

stelpur áttu að vilja að vera en var ómögulegt að verða því hún var fegurst allra og söng eins 

og engill. Ekkert í lífi hennar var hennar ákvörðun. Örlög hennar rættust einungis af 

ákvörðunum annarra. Þegar hún var talin dáin þá var hún sett í glerkistu og geymd ofanjarðar 

því það var talin of mikil synd að jarða svona fallega stúlku. Þessar skilgreiningar má tengja 

við hugmyndir umhverfisfemínisma þar sem skoðað er hvað veldur því í menningarsögu 

mannskepnunnar að konur og jörðin hafa verið lægra settar en karlmenn vegna sameiginlegra 

eiginleika þeirra.2 Þær eru sagðar kaótískar, órökréttar, hafa þörf á því að vera stjórnað, 

eiginleikar sem eru greinilega skilgreindir af karlmönnum. Í gegnum þetta ferli speglaði ég mig 

í hinni ‘raunverulegu’ Mjallhvíti, konunni á bakvið verkið Real Snow White í stað þess að 

spegla mig í ímynd prinsessunnar, konunnar sem ómögulegt er að verða. Verkið séð úr fjarlægð 

var hreint, tært, minimalískt og fullkomið en þegar nær var komið fékk áhorfandinn að kynnast 

																																																								
1 Gattinger, Katrin. ,,Why Participate? On the Concrete Experience of Participatory Performances.” Í 
Particable: From Participation to Interaction in Contemporary Art ritstýrt af Samuel Bianchini og Erik 
Verhagen. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2016. 
2 Mies, Maria og Vandana Shiva. Ecofeminism. New York: Maria Mies and Vandana Shiva, 1993, 2014. 
	
	



minni eigin upplifun af því hvernig það er að ganga í Mjallhvítarkjól í hundrað daga og þeim 

óþægindunum og vangaveltunum sem því fylgdi. 
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Útdráttur 

Í eftirfarandi ritgerð skoða ég íhlutun mannkynsins í náttúrunni frá sjónarhorni 

umhverfisverndar og femínisma. Þar er umhverfishyggja í fararbroddi og sambandið milli 

konu og náttúru skoðað. Í hugmyndum umhverfisfemínisma (e. ecofeminism) er talið að 

feðraveldið hafi reynt að kúga kvenkynið og eignað sér kvenlíkamann á sama hátt og 

mannkynið hefur reynt að eigna sér svæði hinnar ómennsku náttúru. Kynhvöt kemur bæði 

við sögu varðandi aftengingu mannsins við kvenlíkamann og umhverfisvernd. Í 

umhverfishneigð (e. ecosexuality) gera þeir umhverfisverndarsinnar, sem segja sig 

kynferðislega hneigða að jörðinni, jörðina að elskhuga sínum frekar en að horfa á hana sem 

móður jörð. Einnig fjalla ég um óhæfni gjörnings til fjöldaframleiðslu og takmarkað vald 

þátttakanda í þátttökugjörningi.  

Ég reyni að setja hvert viðfangsefni fyrir sig í samhengi við mína eigin listsköpun 

ásamt því að tengja verk annarra listkvenna við þær kenningar og/eða mín verk. Ég hef 

skoðað hvernig þessar kenningar hafa veitt mér innblástur eða verið mér að leiðarljósi í 

eigin listsköpun en verkin mín, sem ég fjalla um í ritgerðinni, tala öll um kvenlíkama, 

neysluhyggju og dýraafurðir á einhvern hátt. 

Ég hef komist að því að aðaldrifkrafturinn í minni eigin listsköpun liggi í því að 

setja fram mínar skoðanir sem tengjast femínisma, neysluhyggju eða meðferð dýra. Þegar 

ég fæ hugmynd að verki, iða ég í skinninu af löngun til þess að framkvæma sjálf gjörðir 

sem  koma skoðunum mínum eða pælingum á framfæri. 
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Abstract 

In this essay the human’s place in nature is looked at from an ecofeminist perspective 

where the relationship between women and nature is explored. In ecofeminist theory it is 

assumed that the patriarchy has tried to oppress women in the same way that humans 

oppress nature. Sexuality concerns both human’s disconnection from nature and ecology. 

Ecosexuals try to make environmentalism a sexual movement by treating Mother Earth as 

their lover rather than a mother. In addition, I will talk about a perfomance’s inability to 

repeat itself as a piece of art and the limited power of viewer’s participation in a 

performance.  

I try to find a connection between these theories and my artwork. I also look at 

other women’s work as an example to make better sense of these theories. I have explored 

how these theories have inspired my work so far but most of them include using a 

woman’s body. They also criticize consumerism and the usage of animal products. I have 

noticed how my drive in making art lies in coming forward my opinions connected to 

feminism, consumerism and the treatment of animals.  
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Inngangur 

Það er sífellt verið að minna mig á það að ég sé kona. Stundum finnst mér eins og ég sé 

samt nær því að vera svín. Allavega hefur það gerst að ég naut ásta með svíni og einu sinni 

alveg alveg óvart drakk ég mjólk úr spenum kúar. Náttúran hafnaði mér svo heiftarlega að 

ég nuddaði mér upp við hana og bauð henni að frjóvga mig með riffilskoti. Þegar 

karlmennirnir  kröfðust þess að borga á undan, tók ég saman dótið mitt og skráði mig í 

Listaháskólann. Þetta hlaut allt saman að vera einhver gjörningur. 

Í bókmenntum og listum hefur konan oft birst okkur sem táknmynd tilfinninga frekar 

en rökhugsunar.  Konan er því ‘náttúran’, andstæðan við ‘rökrétta’ karlmanninn og er þessi 

ímynd byggð á fantasíu og táknrænni byggingu.1 Kynhvöt kemur við sögu bæði í tengslum 

við  umhverfisvernd og aftengingu mannsins við kvenlíkamann. Á meðan Edith Piaf 

syngur um lífið í bleiku hamast svínshjarta í klofinu mínu í takt við þvottavél. Plöntur eru 

séðar sem erótísk tól á sama tíma og kvenlíkaminn er séður sem staður fyrir karlmenn til 

þess að uppfylla langanir sínar á með ofbeldi. Í neyslusamfélaginu sem við búum í telst 

eðlilegt að neyta dýraafurða og fer vændi sívaxandi. Náttúran, kvenlíkaminn og list eru 

orðin að neysluvöru en gjörningar ná að aðskilja sig fjöldaframleiðslu.  

Í eftirfarandi ritgerð skoða ég íhlutun mannkynsins í náttúrunni frá sjónarhorni 

umhverfisverndar og femínisma. Þar er sambandið milli konu og náttúru skoðað undir 

formerkjum umhverfishyggju. Umhverfisfemínismi er vítt hugtak og byggist á 

hugmyndum um umhverfisvernd, hervæðingu, femínisma og leiðir út í hugmyndir um 

klám, vændisferðamennsku (e. sex tourism), tölvunotkun og aftengingu mannsins við 

náttúruna, en ég mun einbeita mér að þeim hugmyndum sem mér finnst helst tengjast 

minni listsköpun. Með þessa hugmyndafræði til hliðsjónar ætla ég að fjalla um eigin verk 

þar sem notast er við kvenlíkamann, dýraafurðir og neysluvörur. Þær hugmyndir leiða út í 

kenningar og stefnuyfirlýsingu umhverfishneigðra, óhæfni gjörnings til fjöldaframleiðslu 

og hlutverk áhorfanda í þátttökugjörningi. Við hvert viðfangsefni tengi ég eigin verk og 

verk annarrar listakonu við kenningar þess viðfangsefnis.  

 

 

  

                                                
1 Mies, Maria og Vandana Shiva. Ecofeminism. New York: Maria Mies and Vandana Shiva, 1993, 2014. 
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Umhverfisfemínismi 

 

Kenningar 

Í hugmyndum umhverfisfemínisma (e. ecofeminism) er talið að feðraveldið hafi reynt að 

kúga kvenkynið og eignað sér kvenlíkamann á sama hátt og mannkynið hefur reynt að 

eigna sér svæði hinnar ómennsku náttúru. Ómennsk náttúra er heiti alla kima náttúrunnar 

fyrir utan mannkynið, t.d. plöntur, dýr og óspillt landssvæði. Í bókinni Feminist Political 

Ecology: global issues and local experiences2 er lagt til að það sé raunverulegur, en ekki 

ímyndaður, munur á reynslu kynjanna þegar kemur að áhuga og ábyrgð gagnvart hinni 

ómennsku náttúru og umhverfinu en að sá munur sé ekki líffræðilegur heldur eigi sér 

uppsprettu í samfélagslegum túlkunum á kyngervi (e. gender). Í hugmyndum 

umhverfisfemínisma er skoðað hvað veldur því í menningarsögu mannskepnunnar að 

konur og jörðin hafa verið lægra settar en karlmenn vegna sameiginlegra eiginleika þeirra. 

Þær eru sagðar kaótískar, órökréttar, hafa þörf á því að vera stjórnað, eiginleikar sem eru 

greinilega skilgreindir af karlmönnum. Horft verður til kenninga Maria Mies og Vandana 

Shiva úr bókinni Ecofeminism3 til hliðsjónar við kenningar Andrew Dobson úr bókinni 

Environmental Politics: A very short introduction.4 Ég vil taka fram að ég er ekki hundrað 

prósent sammála öllu því sem Maria Mies og Vandana Shiva halda fram en mér finnst 

áhugavert að skoða verkin sem á eftir koma út frá sjónarhorni kenninga þeirra. Þær alhæfa 

mikið og fjalla oft um ‘hvíta manninn’ en ég mun túlka það sem ‘hinn vestræna mann’ eða 

‘mannkynið’.  

Ef við skiljum feðraveldið sem svo, að það sé kerfi sem krefst ákveðinna yfirráða yfir 

náttúrunni og því sem kvenlegt er, að það vilji stjórna náttúrunni eftir sínu eigin höfði og fá 

útrás fyrir þörfum sínum á hennar kostnað, þá er ekki fjarstæðukennt að ætla að markmiðið 

sé líka að eigna sér kvenlíkamann og ráða yfir honum eins og öðru í náttúrunni.  Áður en 

ég skoða hvernig feðraveldið hefur reynt að eigna sér kvenlíkamann á einhvern hátt mun 

ég skoða hvernig þetta gæti hafa byrjað. 

                                                
2 Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayter og Esther Wangari ritstýrðu. Feminist Political Ecology: 
global issues and local experiences. London, New York: Rouledge, 1996. 
3 Mies, Maria og Vandana Shiva. Ecofeminism.  
4 Dobson, Andrew. Environmental Politics: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2016. 
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Mannkynið er eina tegundin sem hefur þá getu að hafa skaðleg áhrif á jörðina sem 

heild og það er ekki fyrr en fyrst núna á tuttugustu og fyrstu öldinni að við erum að gera 

okkar grein fyrir þessum afleiðingum; loftlagsbreytingum og gróðurhúsaáhrifum. Á 

Upplýsingaöldinni var talið að rökhugsun mannkynsins gæti útskýrt hegðun náttúrunnar 

sem leiddi til þess að sumir vísindamenn vildu stjórna henni til þess að þjóna vilja 

mannkynsins. Þannig varð náttúran gerð að fyrirbæri sem mannkynið gæti reynt að teyma 

og má rekja umhverfisvandamál samtímans að hluta til þessa yfirráðs.  

Maria Mies og Vandana Shiva halda því fram að á sama tíma og mannkynið eignar sér 

náttúruna, samanber nýtingu auðlinda, og gerir hana að svæði fyrir fólk til þess að 

heimsækja og skoða en ekki til að vera hluti af, þá missir það ósjálfrátt tengingu við hana. 

Þær telja að í sínu hversdagslega lífi hefur mannkynið aftengst sinni innri náttúru og að sú 

tenging sem eftir lifir við náttúruna í hversdagslífi þessara íbúa stórborga vestræns 

samfélags sé kynlíf.  

 Fólk sem lifir og starfar í stórborg nálgast náttúruna, óbyggðir eða óþróuð svæði til 

þess að brjóta upp sitt hversdagslega líf. Maria Mies veltir þessum tilhneigingum fyrir sér í 

kaflanum White Man’s Dilemma: His Search for What He Has Destroyed.5 Hún heldur því 

fram að manneskja úr iðnvæddu vestrænu samfélagi vilji ferðast til staða þar sem aðrir úr 

hennar samfélagi hafi ekki komið áður og þar með ekki komist inn í (e. penetrate). Hún 

segir að í dag vilji ferðamenn einungis nálgast náttúruna eins og neysluvöru, sem 

áhorfendur sem skoða sig um á listasafni og með tilkomu einfaldari og ódýrari ferðamáta 

hafi fólk meiri tækifæri til þess en áður.  

Maria Mies yfirfærir þessa löngun mannsins á samband karlmanna við konur eða öllu 

heldur við kvenlíkamann. Mies setur fram þá kenningu að skýrasta myndin af sambandi 

löngunar og ofbeldis í dag sé klám. Í gagnkynhneigðu klámi eru til dæmis afmyndaðir 

hlutar kvenlíkamans settir fram til þess að kalla fram löngun hjá áhorfandanum. Mies segir 

að þessar myndir af líkamanum endurspegla ofbeldið sem einkennir samband karlmanna 

við kvenlíkamann. Sjónarhorn klámsins sem þrýstir saman þrá og ofbeldi er grunnurinn að 

mörgum auglýsingum og má sjá að efnahagslegur gróði stóli að einhverju leyti á þetta 

sjónarhorn (e. pornographic gaze).  

Talið er að femínistar hafi strax orðið meðvitaðir um tenginguna á milli ofbeldis 

feðraveldisins gagnvart konum, öðru fólki og náttúru hvar sem þeir voru að berjast á móti 

                                                
5 Mies, Maria og Vandana Shiva. Ecofeminism.  



 8 

eyðileggingu umhverfisins. Þeir komust að því að: ,,Með því að brjóta niður feðraveldið 

erum við trú komandi kynslóðum og lífi á jörðinni sjálfri.”6  

 

Oh la vache (2018) Anna Margrét Ólafsdóttir 

Mjólk er afurð sem kemur úr brjóstum eða spenum kvenkyns spendýra og er ætluð 

afkvæmum þeirra á fyrsta æviskeiðinu. Einhverra hluta vegna eftir að börn í vestrænu 

samfélagi hætta á brjósti eru þau vanin á að drekka kúamjólk og gera það margir alla ævi. 

Mannkynið er eina dýrategundin sem drekkur mjólk úr annarri dýrategund. 7  Í 

umhverfisfemínisma er stundum litið á veganisma8  sem leið til þess að styðja þessar 

baráttur með sömu aðferð. Þ.e. þú neytir ekki dýraafurða til þess að styrkja ekki 

dýraiðnaðinn og þar með styður þú ekki meðferð dýranna þar sem til dæmis kálfar eru 

teknir of snemma frá mæðrum sínum. 

Í verkinu Oh la vache (2018)9 er kúamjólk og kvenlíkaminn aðalviðfangsefnið. 

Titillinn er á frönsku og vísar í blótsyrði eða undrun og þýðir „la vache” einnig „beljan”. 

Titillinn á að undirstrika þau niðrandi uppnefni sem hafa verið sett á konur og kvenlíkama. 

Í myndbandsverkinu sjáum við nakinn kvenlíkama sem liggur á malarjarðvegi með grýtta 

jörð í bakgrunni. Ferna af mjólk er límd við hvorn sköflung, og snýr fernan lóðrétt með 

opið upp. Fæturnir byrja hægt og rólega að lyftast upp og mjólkin byrjar að hellast úr 

fernunum yfir líkamann. Mjaðmirnar lyftast síðan upp þannig að mjólkin hellist einnig yfir 

andlitið. Þetta heldur áfram þangað til mjólkin klárast og myndbandsverkinu lýkur. 

Myndbandsverkið er afar stutt eða tólf sekúndur að lengd.  

Í verkinu er ég að reyna að sýna fram á samband kvenna og dýra með því að hella 

kúamjólkinni yfir nakinn kvenlíkamann. Mjólkin beinist að brjóstunum með ákafri bunu en 

þar er ég að reyna að undirstrika ólíkan uppruna mjólkurinnar, að kúamjólk sem börn 

drekka koma ekki úr kvenmannsbrjóstum. Ég reyni að koma hugmyndum veganisma, sem 

og skoðunum mínum, um að börn þurfi ekki á kúamjólk að halda með því að láta mjólkina  

renna út í grýttan jarðveg. Með líkamsstöðunni reyni ég að sýna fram á hvernig margt fólk 

tekur sjálft þátt í einhverju kerfi sem er ekkert endilega gott fyrir það. Þ.e. í myndbandinu 

                                                
6 Sama heimild.  
7 „12 Reasons to Stop Drinking Cow’s Milk.” Peta, sótt 10.janúar 2019. 
https://www.peta.org/living/food/reasons-stop-drinking-milk/  
8 Veganismi er lífsháttur þar sem leitast er við að útiloka og forðast, eftir fremsta megni, hagnýtingu og 
ofbeldi gagnvart dýrum, hvort sem það á við um fæðu, fatnað, skemmtun eða aðra neyslu. 
9 Sjá viðauka I 
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er líkaminn óhjákvæmilega að stjórna hreyfingunum sjálfur, en tilbrigðin í andlitinu láta þá 

gjörð líta út fyrir að afleiðingarnar séu ekki þægilegar fyrir viðkomandi. Ég var að rýna í 

ýmis kerfi sem viðgangast í dag, sem og í dýraiðnaðinum og þeim einföldu gjörðum sem 

margir eru vanir, eins og til dæmis það að neyta kúamjólkur. Ég ímynda mér að margir séu 

neytendur dýraiðnaðarins án þess mögulega að  hugsa út í hvaðan vaninn eða varan kemur. 

Þess vegna vildi ég hafa verkið sem einfaldast því ég tel að einfaldleikinn undirstriki 

vanafestuna sem best.  

Með því að nota nakinn kvenlíkama reyni ég að vitna í hvernig hann hefur verið 

notaður sem auglýsingavara en einnig af því að ég er að reyna að setja hann fram á 

jafningjagrundvelli við dýr en þau eru vanalega án klæða. Kvenlíkamar birtast okkur oft í 

auglýsingum eða bíómyndum og eiga að vekja kynferðislegar langanir sem eiga það til að 

vilja fá áhorfendur til þess að kaupa vissa vöru. Mig langaði að draga fram þokkafulla 

mynd af kvenlíkamanum þegar mjólkin lekur niður hann en einnig draga úr þokkanum 

með þeirri staðreynd að vökvinn sé kúamjólk. Með þessar pælingar að leiðarljósi varð mér 

hugsað til verksins Cheese eftir Miku Rottenberg sem ég mun fjalla um í næsta kafla. 

  

Cheese (2007) Mika Rottenberg 

Mika Rottenberg (f. 1976) gerir aðallega myndbandsverk og myndbandsinnsetningar og er 

hún best þekkt fyrir þau verk sem fjalla um vinnuafl kvenna eða kvennastörf (e. women´s 

labour). 10  Verkið Cheese (2008) 11  er byggt á sögu um Systurnar Sutherland (e. The 

Sutherland Sisters), sjö systur með gífurlega sítt hár, sem tóku örlögin í sínar eigin hendur 

þegar þær fóru að selja háráburð undir þeim formerkjum að hann myndi bæta hárvöxt 

fólks. Mika Rottenberg komst í kynni við söguna af þessum systrum þegar hún var í leit að 

síðhærðum konum, en myndbandsverkin hennar innihalda oft konur með óhefðbundna 

líkama sem með gjörðum sínum eiga að endurspegla mannlegt ástand. Hún byggði 

sviðsmynd fyrir verkið á búgarði sem hún bjó á í tæpt ár en sviðsmyndin var byggð þannig 

að hún gat stýrt hvernig dýrin gátu hreyft sig um rýmið. Hún sýndi verkið meðal annars á 

Whitney Tvíæringnum árið 2008 en þar var verkið sett fram sem myndbandsinnsetning. 

Innsetningin innihélt hluta af sviðsmyndinni frá búgarðinum og í henni voru sex 

mismunandi myndbandsverk af konunum og dýrunum frá búgarðinum. Hún hafði mikinn 

                                                
10 Louisiana Channel. ,,Mika Rottenberg Interview: Girl Power From Another Century.” Myndband, 19:53, 
sótt 1.janúar 2019. https://vimeo.com/231865290 
11 Sjá viðauka II 
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áhuga á að rækta landsvæðið sem hún var að vinna með og fá síðan konurnar og dýrin til 

þess að nýta það. 

Í myndbandsverkunum eru hanar, hænur, gæsir og geitur ásamt sex afar síðhærðum 

konum. Verkið spannar einn dag þar sem konurnar búa til ost úr geitamjólk og búa einnig 

til háráburðinn. Leiðirnar sem þær velja til þess að búa vörurnar til eru afar súrrealískar en 

eru í takt við hennar fyrri verk enda er Rottenberg þekkt fyrir að blanda saman heimildum 

við skáldskap og búa til úr því flóknar myndlíkingar fyrir mannlegt ástand og hnattvædd 

kerfi.12 Í myndbandsverkinu sjást konurnar mjólka geiturnar ofan í fötu en pumpa síðan 

mjólkinni upp úr jörðinni þangað til hún lendir ofan í stórum bala og þar sjást spegilmyndir 

kvennanna ofan á mjólkinni. Í annarri senu sést ein konan liggjandi á háum bekk en hárið 

hangir niður. Við hársrótina er slanga sem úr rennur vatn niður í gegnum hárið. Við enda 

hársins eru hinar konurnar að taka á móti vatninu ofan í glerflösku, og er þá háráburðurinn 

tilbúinn í umbúðum.  Dagurinn hjá konunum endar þannig að þegar þær standa fyrir 

framan ostinn, sem var ekki svo stór í lok dagsins, breyta þær til og byrja á nýrri vöru, 

háráburðinum. Með þessum gjörðum eru þær búnar að mynda valdaskiptingu úr því að 

mjólka dýrin í því að mjólka sjálfar sig, segir Rottenberg. Síðan fara dýrin að sofa og 

konurnar einnig en þær sofa allar í þannig stöðu sem fer best með hárið þeirra.  Í 

myndbandsverkunum sjást konurnar koma við hárið sitt, handfjatla það, hrista og leika sér 

með það, en staðgenglar Sutherland systranna áttu víst að hafa hrist það í búðum til þess að 

auglýsa háráburðinn betur. Hún segir að þegar þær sjást hrista á sér hárið í 

myndbandsverkinu eru þær byrjaðar að selja ímyndina sína frekar en ostinn. 

         Mér finnst áhugavert að horfa á þetta verk út frá hugmyndum umhverfisfemínisma 

þar sem hún setur konur og dýr saman á búgarð þar sem konurnar vinna að því að búa til 

vöru úr afurð geitanna. Á endanum er afurðin ekki nógu góð og því búa þær til vöru úr 

sjálfum sér sem á að bæta hárvöxt og setja sig fram sem auglýsingu fyrir vöruna. Á þann 

hátt má líta svo á að konurnar og dýrin séu á jafningjagrundvelli hvað varðar að setja 

afurðir fram sem söluvöru en aftur á móti eru þó konurnar í meiri valdastöðu; þær ráða því 

að búa til söluvöru úr afurð dýranna og einnig að búa til söluvöru úr þeim sjálfum.  

          

                                                
12 ,,Mika Rottenberg.” Andrea Rosen Gallery, sótt 2.janúar 2019. 
http://www.andrearosengallery.com/artists/mika-rottenberg 
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Umhverfishneigð 

 

Kenningar 

Í umhverfishneigð (e. ecosexuality) gera þeir umhverfisverndarsinnar, sem segja sig 

kynferðislega hneigða að jörðinni, jörðina að elskhuga sínum. Hugtakið var fyrst notað af 

listakonunum og hjónunum Beth Stevens og Annie Sprinkle en þær segjast vera yfir sig 

ástfangnar af jörðinni.13 Í staðinn fyrir að horfa á jörðina sem móður jörð, þaðan sem við 

þiggjum án þess mögulega að gefa á móti er horft á jörðina sem jafningja og komið fram 

við hana af góðvild, virðingu og umhyggju.  

Samkvæmt stefnuyfirlýsingu umhverfishneigðra (e. ecosex manifesto) kemur meðal 

annars fram að fylgjendur hreyfingarinnar faðma tré, nudda jörðina með fótunum, tala við 

plöntur, strjúka steinum og dást að línum (e. curves) jarðarinnar. Umhverfishneigt fólk er 

af margvíslegum toga en þau eru meðal annars listamenn, heilarar, aktivistar, 

viðskiptafólk, lögfræðingar, umhverfisfemínistar og vísindamenn eins og fram kemur í 

stefnuyfirlýsingunni.14 Sum þeirra eru kynlífsumhverfissinnar (e. sexecologists) og kanna 

hvar kynlífsfræði (e. sexology) og vistfræði skarast í okkar menningu. Þau segjast ætla að 

bjarga fjöllum, vötnum og himninum eins og þarf með ást, gleði og tálmætti (e. seduction). 

Þau ætla að koma í veg fyrir nauðgun, ofbeldi og eitrun í garð jarðarinnar. Þau vinna af 

heilindum fyrir réttlæti jarðarinnar og friði í heiminum. Þau styðja byltingarkenndar leiðir 

lista, tónlistar, ljóðskaps, kímnigáfu og kynlífs. Umhverfishneigðir geta einnig tilheyrt 

öllum öðrum kynhneigðum 15  en sumar skilgreina sig fyrst og fremst sem 

umhverfishneigðir. Þau segjast halda þessum sannleik sem sjálfsögðum; að við séum öll 

hluti af, ekki aðskilin frá, náttúrunni. Þar með er allt kynlíf umhverfiskynlíf.16 

  

Mon coeur qui bat (2018) Anna Margrét Ólafsdóttir 

Titillinn á þessu verki er síðasta línan í laginu La vie en rose með Edith Piaf sem margar 

frönskumælandi manneskjur kannast kannski við, en titillinn þýðir „Hjartað mitt sem 

                                                
13Lambert, Olivia. ,,People are having sexual fantasies about the biosphere.” News, sótt 2.janúar 2019. 
https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/wtf/people-are-having-sexual-fantasies-about-the-
biosphere/news-story/44797e916430b06f544e777537689471 
14 ,,Ecosex Manifesto.” Sexecology, sótt 30.desember 2018. http://sexecology.org/research-writing/ecosex-
manifesto/  
15 Gagnkynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhnegið, eikynhneigð, trans og svo framvegis. 
16 ,,Ecosex Manifesto.” 
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slær”. Í myndbandsverkinu, Mon coeur qui bat17 sjáum við nærmynd af öxlum sem eru um 

vafðar fituvefum úr svíni. Í næstu senu sjáum við kvenmannsklof sem búið er að koma 

fyrir svínshjarta á píkunni. Í senunum þar á eftir skiptast ýmist á myndir af klofinu og 

brjóstkassanum. Við sjáum hreyfingar brjóstkassans þegar hann andar og við sjáum þegar 

hendi færist nær klofinu með svínshjartanu. Í síðustu og lengstu senunni þá er höndin að 

hreyfa svínshjartað taktvisst réttsælis í hringi. Sjálfsfróun með svínshjarta á sér stað.  

Í þessu verki var ég aftur að velta fyrir mér tengingu mannkynsins við dýr, þá 

sérstaklega kvenna og dýra og hvernig bæði þessi fyrirbæri eru notuð sem neysluvara. Þar 

komum við aftur inn á dýraiðnaðinn en einnig inn á klámiðnaðinn og vændi. Hugmyndin 

spratt úr frá pælingum mínum um vændi þar sem ég var að velta fyrir mér hver sé í 

valdastöðu, vændiskonan eða viðskiptavinurinn. Með því að staðsetja hjarta á kynfærin 

blönduðust þannig pælingar um ást og kynlíf, hvenær ást er til staðar í kynlífi og hvenær 

ekki. Ég var að reyna að setja vændiskonu í samhengi við líkama dýra sem mannkynið á til 

með að neyta. Ég var að reyna að varpa fram spurningum eins og hver er neytandinn í 

þessu myndbandsverki og hvaða aðgang höfum við að vörunni sem við neytum, hvort sem 

það er kvenlíkaminn eða dýraafurð.    

Með þessar pælingar til hliðsjónar velti ég fyrir mér hugmyndum og kenningum 

umhverfishneigðar.   

Ég velti því fyrir mér hversu langt er hægt að ganga undir þeim formerkjum að 

elskast við náttúruna og hvort að plöntur og dýr teljist með. Umhverfishneigðar 

manneskjur eins og til dæmis Annie Sprinkle, sem ég mun fjalla um í næsta kafla, segist 

sjá jörðina og náttúruna sem elskhuga sinn. Hún elskast í náttúrunni og með náttúrunni, en 

ég velti fyrir mér hvort mörk náttúrunnar séu eitthvað sem ber að virða og hvar þau liggja. 

Hún notar ýmis kynferðisleg og rómantísk hugtök til þess að lýsa sambandi sínu við 

jörðina en ætli það sé hægt að vita hvort sambandið sé gagnkvæmt? Ég velti fyrir mér 

hvort það sé siðferðislega rétt að setja náttúruna fram sem kynveru til þess að gera 

umhverfisvernd að kynþokkafullri hreyfingu. 

  

Dirt Bed Performance (2012) Annie Sprinkle og Beth Stevens 

Þegar talað er um Annie Sprinkle er af mörgu að taka þar sem hún á langan feril að baki og 

er enn að. Hún fór frá því að vera vændiskona og klámstjarna yfir í að gerast 
                                                
17 Sjá viðauka III-IV 



 13 

kynlífsfræðingur og listamaður en þar að auki er hún rithöfundur, femínískur strippari, 

útgefandi og  kvikmyndaframleiðandi svo eitthvað sé nefnt. Hún var ein af þeim fyrstu til 

að kenna sig við hugtakið kynlífsjákvæður femínisti (e. sex positive feminist) upp úr 1980 

þar sem kynlífsfrelsi er talið eitt grundvallaratriði í frelsisbaráttu kvenna og þar sem kynlíf 

og kynhegðun konunnar á að vera valdeflandi. Þar er vændi að öllu leyti á forsendum 

vændiskonunnar.18 

Ásamt því að skilgreina sig sem kynlífsjákvæður femínisti og femínískur 

listamaður hefur hún einnig komið út úr skápnum sem umhverfishneigð manneskja þar 

sem jörðin er elskhugi hennar. Hún segist vilja gefa jörðinni til baka í jöfnum hlutföllum 

við það sem hún þiggur frá henni þangað til  hún sameinast  henni í óaðskiljanlegri 

einingu.19 Verkin hennar í dag eru með það að leiðarljósi að rannsaka umhverfishneigð og 

þar af leiðandi gera heiminn að sjálfbærari stað sem er fullur af ást. Í leiðinni vill hún gera 

umhverfisvernd að skemmtilegri, kynþokkafyllri og fjölbreyttari hreyfingu. Hún vill meina 

að hver sem er getur verið umhverfishneigður, notið ásta í náttúrunni og við náttúruna og 

þannig borið meiri virðingu fyrir henni. 

Dæmi um verk byggt á umhverfishneigð er verkið Dirt Bed Performance.20 Þar 

liggur hún í moldarbeði, sem er inni í rúmgrind, nakin með konunni sinni Elizabeth 

Stevens og áhorfendum er boðið að kúra með þeim í skítuga moldarúminu.21 Það sem mér 

finnst stangast á við hugmyndafræðina í því verki er sú staðreynd að moldarbeðið er lifandi 

mold tekin úr náttúrunni og flutt í sýningarrými á annarri hæð í steyptri byggingu, 

algjörlega ójarðtengt að mínu mati. Mér þætti áhugavert að vita hvar þær grafi upp þessa 

mold og hvað þær gera við hana að sýningu lokinni. 

Ein af hennar vinnusmiðjum byggist á því að leiða hóp fólks inn í náttúruna þar 

sem þau afklæðast og njóta sín í náttúrunni, njóta ásta í náttúrunni eða með náttúrunni. Í 

þeim hóp eru allir velkomnir sama af hvaða kyni, stétt, kynhneigð, uppruna þau eru eða úr 

hvaða aðstæðum þau koma.22 

 

                                                
18 Garretson, Tom. „The Sprinkle Story the First 25 Years.” Annie Sprinkle, janúar 2003. 
http://anniesprinkle.org/the-sprinkle-story/  
19 ,,We are the ecosexuals.” Sexecology, sótt 30.desember 2018. http://sexecology.org/ 
20 Sjá viðauka V 
21 „Dirt Bed Performance.” Sexecology, sótt 10.janúar 2019. http://sexecology.org/projects/dirt-bed-
performance/  
22 ,,Boulder Creek Ecosex Workshop.” Sexecology, sótt 10.janúar 2019. http://sexecology.org/boulder-creek-
ecosex-workshop/  
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Gjörningur sem miðill  

          

Kenningar 

Í þessum kafla mun ég fjalla um kafla Peggy Phelan úr bók sinni Unmarked: The Politics 

of Performance. 23  Ég mun velta fyrir mér hugmyndum hennar um tiltekna tilvist 

gjörningsins og óhæfni hans til endurtekninga, ásamt því að skoða hlutverk flytjandans og 

kvenlíkamans í gjörningi.  

Eina líf gjörnings er í núinu. Gjörning er ekki hægt að geyma, taka upp, skrásetja 

eða öðru heldur endurflytja segir Peggy Phelan. Hún vill meina að ef gjörningur gerir 

tilraunir til þessara gjörða sem fram koma hér á undan þá er hann orðinn að einhverju öðru. 

Hún segir að verund gjörnings byggist á því að hann endi á einhverjum tímapunkti og er 

því ekki til lengur. Auðvitað er hægt að endurflytja gjörning, en endurtekningin 

undirstrikar að hann sé frábrugðinn upprunalega gjörningnum. Skrásetning gjörnings er því 

einungis hvatning minninga til að skjóta sér upp í núinu. Gjörningur er því í 

verundarfræðilegri merkingu hvorki endurkræfur né hæfur til fjöldaframleiðslu. Að því 

leyti er gjörningur algjör andstæða við það sem gerir kapítalísku hagkerfi kleift til að halda 

velli. Eftir gjörning sitja engar leifar, heldur þarf áhorfandinn að vanda sig við það að taka 

allt inn sem hann sér á meðan á gjörningnum stendur, neyta hans á meðan hann getur. 

Phelan talar um að gjörningaformið hafni jafnri hringiðu hagkerfisins og er það einn af 

hans styrkleikum, ásamt sjálfstæði hans frá meðal annars tækni og fjöldaframleiðslu. 

Í gjörningi er líkaminn nafnhverfa fyrir sjálfið, persónu, rödd eða íveru. Að 

viðhalda sýnileika líkamans lætur þó flytjandann sjálfan hverfa og standa fyrir eitthvað 

annað eins og dans, hreyfingu, hljóð eða persónu. Í greininni kemur hún einnig inn á 

skoðanir Tania Modleski þar sem hún segir að þar sem femínismi hefur ávarpað sig sjálfan 

á ekki að bera hann saman við höfund þeirrar orðræðu heldur konuna sem stendur utan 

orðræðunnar.24 

 

Mechanical Making of Modern Society (2017) Anna Margrét Ólafsdóttir 

Í þessu verki er ég að fást við neysluhyggju en hér notast ég við þekkt vörumerki. Ég nota 

líkamann til þess að innbyrða vörurnar og skila þeim svo aftur út um líkamann í gegnum 
                                                
23 Phelan, Peggy. Unmarked: The Politics of performance. London, New York: Routledge,1993. 
24 Sama heimild. 
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munninn. Í Mechanical Making of Modern Society25 finnst mér mikilvægt að flytjandinn sé 

kvenmaður. Ekki af því að kvenlíkaminn sem slíkur spili lykilhlutverk heldur vegna þess 

að ég reyni að sýna óaðlaðandi hliðar kvenlíkamans ólíkt því sem við erum vön að sjá í 

auglýsingum fyrir hin ýmsu vörumerki.  

Gjörningurinn hefst þegar að ég geng inn með stól og stóra bökunarskál úr stáli 

klædd Adidas íþróttatopp og Joe Boxer nærbuxum. Ég stilli stólnum og skálinni upp inni í 

hringlaga sviðsljósinu og fer síðan fleiri ferðir á sviðið þangað til ég er búin að stilla upp 

öllum þeim hlutum sem nota skal í gjörningnum. Ég sest í stólinn og virði fyrir mér 

áhorfendur. Í kringum stólinn má sjá vandlega uppstillta muni úr eldhúsinu. Ritz-kex 

pakka, þrjár Carlsberg bjórdósir, Nutella krukku, gervirjóma með sprautu, silfurbakka með 

fjórum kristalsglösum, bökunarskál, stóran písk, ausu og viskastykki. Ég dýfi kexi ofan í 

súkkulaðið, treð því upp í mig og tygg af áfergju. Þegar ég er búin að tyggja í dágóða stund 

þá tek ég upp bökunarskálina og skila því sem er upp í mér ofan í skálina. Súkkulaðið og 

kexið mynda þannig áferð og lit að líta má svo á að ég sé að kúka með munninum. Þessa 

athöfn endurtek ég nokkrum sinnum, opna síðan bjór, skola munninn með bjórnum og 

buna honum í skálina þannig að líta má á að ég sé að pissa með munninum. Ég tek upp 

pískinn og byrja að hræra af miklum krafti þangað til kekkirnir hverfa og vökvinn er farinn 

að líta út eins og kakómjólk. Síðan deili ég kakómjólkinni í kristalsglösin fjögur með 

ausunni þangað til jafnt er í hverju glasi, sprauta gervirjómanum á toppinn á kakómjólkina 

og dreifi súkkulaðispæni yfir sem ég náði í á milli brjóstanna minna innan á 

íþróttatoppnum. Ég tek viskastykkið til þess að hreinsa af bakkanum það sem sullaðist 

niður, horfi hreykin á afrakstur vinnunnar og geng í burtu af sviðinu.  

Þessi gjörningur var tilraun til þess að gagnrýna þær vörur sem verið er að selja 

okkur en framleiðsluferlið birtist okkur ekki fyrir sjónum. Eins og til dæmis þegar maður 

kaupir vöru sem framleidd er úr dýraafurð er hvorki meðferð dýrsins sýnileg né 

framleiðsluferlið. Á það til að gerast að aðrir líkamspartar úr dýri séu blandaðir við þá 

afurð sem verið er að selja kaupandanum. Í þessu verki nota ég líkamann til þess að tjá 

reiða orku mína sem best því hún býr víst í líkamanum. Á sama tíma lít ég svo á að tilvera 

líkamans og gjörða hans undirstriki háðið í verkinu, þ.e. með því að taka dagsverki mínu 

alvarlega og sýni fram á það með svipbrigðum mínum og yfirvegun. Einnig lít ég svo á að 

gjörningaformið styrki boðskap verksins um fjöldaframleiddar vörur þar sem gjörningar 

eru ekki fjöldaframleitt listform.  

                                                
25 Sjá viðauka VI 
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Shooting Paintings (1960) Niki de Saint Phalle 

Niki de Saint Phalle (f. 1930 - d. 2002) er frönsk listakona sem ólst upp í New York, en 

hún var hálf bandarísk og hálf frönsk.26 Hún var alin upp í borgarastétt og fljótlega fór hún 

að hafa óbeit á lifnaðarháttum fjölskyldu sinnar og sýnilegri stéttaskiptingu í nærumhverfi 

hennar. Upp úr 1960 fór hún að gera gjörninga sem kallast Skotmyndir27 (e. Shooting 

Painting).28 Þar vinnur hún með stóran flöt sem hún límir á ýmiss konar hluti og leikföng 

en einnig vatnsblöðrur fylltar málningu í mismunandi litum. Síðan málar hún flötinn ásamt 

hlutunum og blöðrunum með hvítum lit, nokkrar umferðir þangað til hann er algjörlega 

þakinn hvítu. Hún segist hafa haft þrjáhyggju fyrir því að gera flötinn skjannahvítan og að 

ekki mætti sjást glitta í það sem undir væri. Sjálf var hún klædd hvítum samfestingi og hélt 

á riffli. Hún kom sér fyrir fyrir framan flötinn og skaut úr rifflinum,  hitti í vatnsblöðrurnar 

sem undir voru sem sprungu svo að málningunni blæddi út og úr varð málverk.  

Mig langar að bera þessa gjörð við gjörninginn hans Yves Klein sem talað er aðeins 

um í greininni ,,Whose Performance is it Anyway?”29 . Í verki Klein Anthropometries 

málaði hann bláan lit á líkama naktra kvenna og málaði hann síðan á striga með líkömum 

þeirra. Hann notaði kvenlíkamana sem eins konar pensla. Í því verki er þátttaka kvennanna 

lykilatriði en Yves Klein sjálfur viðurkennir það ekki. Hann segir þetta vera sitt eigið verk 

og aðalgjörðin sé hvernig hann stjórnar þessum lifandi penslum, konunum, til þess að 

frjóvga (e.  impregnate) verkið með lit og meiningu en ekki hlutverk kvennanna. Mér 

finnst vert að skoða staðhæfingar og gjörning Klein í samanburði við gjörning Saint Phalle. 

Ef við skoðum sögnina að frjóvga sem Klein notar yfir það sem hann gerir í sínu verki til 

hliðar við það sem Saint Phalle gerir. Hún er í sínu verki á einhvern hátt að setja sig í 

hlutverk karlmanns, en hún skýtur raunverulega skoti úr riffli sem hittir í vatnsblöðru og úr 

kemur málning, hún er á einhvern hátt að frjóvga verkið.  

 

                                                
26 Faure, Louise, Anna Julien. Niki de Saint Phalle: un rêve d’architecte. DVD. Frakkland: RMN-Grand 
Palais, 2014. 
27 Sjá viðauka VII 
28 Andersson, Patrik. Bertrand Dorléac, Laurence. Bouvard, Émilie. Cardenas, Bloum. Dossin, Catherine. 
Ernoult, Nathalie. Francblin, Catherine. Niki de Saint Phalle. París: Niki de Saint Phalle / Niki Charitable Art 
Foundation, 2014, Réunion des muséesnationaux – Grand Palais, 2014. 
29 Mihaylova, Stafka. „Whose Performance is it Anyway? Performed Criticism as Feminist Strategy.” 
Cambridge, 6.ágúst 2009. https://doi.org/10.1017/S0266464X09000438  
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Þátttökugjörningar 

  

Kenningar  

Þátttökulist eða öllu heldur þátttökugjörningar eru mikið stundaðir í dag sérstaklega af 

yngri kynslóð listamanna en þeir komu til sögunnar í kringum 1960. Í þessum kafla  mun 

ég skoða kenningar Katrin Gattinger um samtímagjörninga þar sem þátttaka áhorfenda fer 

yfir táknræn mörk milli flytjanda og áhorfenda.30 Hún vitnar í Christophe Kihm sem segir 

að það sé ekki reynslan sem þátttakandi eða framlag þátttakandans sem verður mikilvægur 

hluti af þróun verksins heldur frekar hvaða táknrænu áhrif tilvera þátttakandans sem slíks 

hefur á verkið. Gattinger bætir við að þátttakan sem slík dragi ekki úr sköpun á kraftmiklu 

verki heldur frekar að verkið neyði þátttakandann til þess að bregðast við ákveðnum 

aðstæðum en möguleikar hans eru meira og minna takmarkaðir af listamanninum og 

valdinu sem hann hefur.   

 Ef ég skil þetta rétt þá er hún að fjalla um þátttökuverk þar sem einn eða nokkrir 

áhorfendur eru fengnir til þess að taka þátt í verkinu og aðrir áhorfendur fái að fylgjast með 

þeirri framvindu. Hlutverk þátttakandans eða viðbrögð hans sem þátttakandi munu ekki 

hafa áhrif á styrkleika verksins heldur skiptir tilvist þátttökunnar aðalmáli. Þess vegna 

breytir litlu hvað þátttakandinn ákveður að gera eða hvernig hann svarar beiðnum 

listamannsins því þátttakandinn sem slíkur hefur ekki mikið vald. Staða hans er mjög 

afmörkuð, valdið er í höndum listamannsins. Þrátt fyrir að framkoma eða uppátæki 

þátttakandans væru stórkostleg og frumleg eða öllu heldur átakanleg mun það samt vera 

samsetning verksins í heild sem markar það hversu gott verkið er og ekki framtak 

þátttakandans.  

 Mér finnst á margan hátt áhugavert að flytja þátttökugjörninga, þá aðallega vegna 

óvissunnar sem þeir bera með sér. Einnig hef ég mikinn áhuga á spuna og samfélagslegum 

aðstæðum og mér finnst þátttökugjörningar vera staður þar sem þessi tvö fyrirbæri mætast, 

oftast með góðum ásetningi. Í þeim þátttökugjörningum sem ég hef flutt hef ég bæði verið 

spennt og kvíðin fyrir viðbrögðum þátttakandans og í kjölfarið kvíðin yfir mínum 

viðbrögðum við viðbrögðum þátttakandans. En ég er sammála Gattinger að það eru ekki 

                                                
30 Gattinger, Katrin. ,,Why Participate? On the Concrete Experience of Participatory Performances.” Í 
Particable: From Participation to Interaction in Contemporary Art ritstýrt af Samuel Bianchini og Erik 
Verhagen. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2016. 
 



 18 

þessi fyrrnefnd viðbrögð sem hafa stærstu áhrif á útkomu verksins heldur uppbyggingin í 

heild. 

 

Kló (2017) Anna Margrét Ólafsdóttir 

Kló 31  er þáttökugjörningur sem ég framkvæmdi inni á litlu klósetti á samsýningu í 

Brautarholti. Klósettið var  staðsett við enda stigagangsins á efstu hæðinni í húsinu. Þegar 

gengið var upp stigann sást lítil stúlka, 8 ára systir mín, klædd sæbláum prinsessukjól úr 

kvikmyndinni Frozen (2013)32, með sprota í hönd. Hún bauð fólk velkomið og bauð því að 

taka þátt í gjörningi. Ef fólk tók vel í það vísaði hún því, einu í einu, að fara inn á klósettið. 

Þar sat ég á klósettinu, klædd hvítum silkislopp með blómum á. Fyrir aftan klósettið var 

búið að þekja vegginn með rúmlega hundrað 250 ml kókómjólkurfernum. Þegar gestirnir 

komu inn, bað ég þá um að læsa á eftir sér, en rýmið var það lítið að það var rétt pláss fyrir 

eina manneskju fyrir framan mig. Ég byrjaði að spyrja þátttakendurna spurninga. Með 

spurningunum var ég að reyna að ná fram neitun hjá þeim. Spurningarnar voru á borð við; 

,,Getur þú lánað mér fyrir skólagjöldunum?”, ,,Getur þú skutlað mér heim eftir 

sýninguna?”, ,,Má ég koma í mat til þín á morgun?” og margar fleiri. Þegar þátttakandinn 

neitaði þá tók ég kókómjólkurfernu úr stafla sem var á gólfinu og drakk á meðan ég horfði 

í augun á þátttakandanum sem stóð á móti mér. Þegar ég var búin að drekka það sem ég gat 

úr fernunni setti ég hana niður á gólf og þakkaði viðkomandi fyrir komuna. Gjörningnum 

lauk þegar ég treysti mér ekki til þess að drekka meira af kókómjólk, en klósettið fékk að 

standa eftir til sýnis fyrir gesti sýningarinnar.  

Þegar ég var að vinna að þessu verki hafði ég mikinn áhuga á að skoða 

neysluhyggjuna í samfélaginu og langaði að blanda henni við höfnun. Í tengslum við 

höfnun hafði ég skoðað mann sem gerði tilraun til þess að fá höfnun í 100 daga í röð og 

gerði hann alls konar mismundandi hluti til þess að fá neitun allavega einu sinni á dag.33 

Ég reyndi að setja gjörninginn upp þannig að þó að mér væri hafnað þá væri ég samt í 

valdastöðu. Ég reyndi að fá þátttakendurna til þess að finna fyrir því að þeir væru 

valdaminni en ég með því að láta þá óhjákvæmilega standa mjög nálægt mér inni á 

klósettinu og með því að þeir væru meðvitaðir um að ég sæti nakin undir sloppnum á 

klósettinu. Sú staðreynd gæti komið þátttakandanum úr jafnvægi til dæmis ef ég skyldi allt 

                                                
31 Sjá viðauka VIII 
32 Frozen. Imdb, sótt 3.janúar 2019. https://www.imdb.com/title/tt2294629/ 
33 Jang, Jia. „What I learned from 100 days of rejection.” Fyrirlestur, 15:31. Ted, sótt 30.desember 2018. 
https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection 
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í einu sinna þörfum mínum á klósettinu. Síðan gaf ég þátttakendum tækifæri til þess að 

hafna mér með því að neita spurningunum mínum en reyndi síðan að taka völdin aftur í 

mínar hendur með því að horfa í augun á þeim á meðan ég þamba úr kókómjólkurfernunni. 

Mig langaði að reyna að láta þátttakendurna finna fyrir því að þeir hefðu valdið mér 

vonbrigðum með því að hafna mér. Neysluhyggjuna reyndi ég að sýna með fjölda 

kókómjólkurferna sem voru sýnilegar inni á klósettinu og einnig með kjólnum sem systir 

mín klæddist. Báðar vörur, kókómjólkin og kjóllinn minna mig á æskuna, þá sérstaklega á 

kókómjólkurauglýsingar með kettinum Klóa sem sagðist fá kraft úr Kókómjólk.  

  

Real Snow White (2009) Pilvi Takala 

Í verkum sínum skoðar Pilvi Takala (f. 1981) óskráðar reglur og mörk samfélagsins og 

hvernig við tökumst á við þær með eða án orða. Hún fer gjarnan í dulargervi, gerist hluti af 

ýmis konar hópum eða samfélögum með það að markmiði að hrista aðeins upp í þeim og 

ögra þeirra venjum.34 

Í verkinu hennar Real Snow White35 klæðir hún sig í búning Mjallhvítar (e. Snow 

White)36 og gerir tilraun til þess að fara í Disneyland í Frakklandi. Í Disneylandi eru 

gestirnir hvattir til þess að klæðast búningum eða fylgihlutum úr teiknimyndunum frá 

Disney. Í Disneylandi eru verslanir sem selja slíka búninga, leikföng og fylgihluti en Pilvi 

á eftir að komast að því að búningarnir eru aðeins ætlaðir börnum. Verkið er 

myndbandsverk (09:19) sem er aðgengilegt á heimasíðunni hennar.37 Í myndbandinu sést 

hún ganga í átt að inngangi Disneylands til þess að kaupa aðgangsmiða inn í 

skemmtigarðinn. Á leið sinni þangað er hún strax stöðvuð af öðrum gestum 

skemmtigarðsins til þess að skrifa eiginhandaráritanir fyrir þá eða til þess að vera á mynd 

með öðrum gestum, aðallega börnum. Nokkrir spyrja hana og einnig sín á milli, eins og 

heyrist í myndbandinu; ,,Are you the real Snow White?” eða ,,Is this the real Snow 

White?” Öryggisverðir nálgast uppáklæddu listakonuna og segja henni að hún geti ekki 

farið inn í garðinn í búningnum því það væri hægt að ruglast á henni og alvöru Mjallhvíti 

sem vinnur inni í garðinum. Öryggisvörðurinn segir að þau viti ekkert hvað hún ætli sér að 

gera inni í garðinum og að gestirnir gætu haldið að hún væri hin alvöru Mjallhvít. Takala 

                                                
34 „Pilvi Takala.” Kiasma, sótt 30.desember 2018. https://kiasma.fi/en/exhibitions/pilvi-takala/ 
35 Sjá viðauka IX 
36 Mjallhvít og dvergarnir sjö frá 1937 er fyrsta teiknimyndin í fullri lengd, byggð á ævintýri eftir 
Grimmsbræður. 
37 „Real Snow White.” Pilvi Takala, sótt 30.nóvember 2018. https://pilvitakala.com/real-snow-white/ 
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lætur ekki segjast alveg strax og spyr öryggisvörðinn nokkurra spurninga og kemst meðal 

annars að því að það sé leyfilegt fyrir börn að klæðast búningum í garðinum en ekki fyrir 

fullorðna. Listakonan segist hafa haldið að hin alvöru Mjallhvít hafi verið teikning og þess 

vegna datt henni ekki í hug að hún mætti ekki fá aðgang inn í garðinn. Yfirkona 

skemmtigarðsins kemur til að útskýra frekar fyrir konunni í dulargervinu, Pilvi Takala, að 

hún þurfi að skipta um föt, því að hún sé of lík hinni upprunalegu Mjallhvít Disney. Síðan 

er henni fylgt af einum öryggisverði á almenningssalerni fyrir utan garðinn þar sem hún má 

skipta um föt. Myndbandinu lýkur þegar hún hefur farið inn ganginn á almenningssalernið 

og öryggisvörðurinn sést bíða fyrir utan. 

Með myndbandsverkinu má lesa sem svo að Pilvi Takala sé að benda á hina 

óútskýranlegu tilveru ‘hinnar alvöru persónu’, Mjallhvít. Má líta á að hún sé að deila á 

þennan heim sem fyrirtækið Disney er búið að búa til, þar sem draumar eiga að rætast, svo 

lengi sem þeir eru hannaðir af Disney. Utanaðkomandi óvæntar uppákomur geta ógnað 

starfsemi skemmtigarðsins eins og öryggisverðirnir benda á, þar sem ekki er vitað um 

fyrirætlanir listakonunnar og gætu þeir átt hættu á að hún skemmi ímynd hinnar 

upprunalegu Mjallhvítar Disney.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 „Real Snow White.” Pilvi Takala. 
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Lokaorð 

Hér að framan hef ég skoðað kenningar umhverfisfemínisma, umhverfishneigðar, 

gjörninga og þátttökugjörninga og reynt að setja þær í samhengi við mína eigin listsköpun 

og verk annarra listkvenna. Ég hef skoðað hvernig þessar kenningar hafa veitt mér 

innblástur eða verið mér að leiðarljósi í eigin listsköpun. Verk listkvennanna reyndi ég að 

túlka út frá sjónarhorni kenninganna sem á undan komu. Út frá hugmyndum 

umhverfisfemínisma hef ég skoðað hvernig konur eru taldar vera tengdari náttúrunni en 

karlmenn á einhvern hátt og reyndi að setja fram nokkur verk út frá þeim hugmyndum.  

Ég hef komist að því að aðaldrifkrafturinn í minni eigin listsköpun liggi í því að 

setja fram mínar skoðanir sem tengjast femínisma, neysluhyggju eða meðferð dýra. Þegar 

ég fæ hugmynd að verki, iða ég í skinninu af löngun til þess að framkvæma sjálf gjörðir 

sem  koma skoðunum mínum eða pælingum á framfæri. Mér finnst erfið tilhugsun að búa 

til verk sem ég er ekki hluti af. Þannig er ég ávallt flytjandi í eigin gjörningi, 

myndbandsverki eða svo ekki nema sjáist í líkamspart af mér í ljósmyndaverki. Út frá 

þessum áhuga velti ég fyrir mér gjörningnum sem miðli og því hvernig hann er sagður 

standa einn og sér bæði sem einstakt og óendurkræft verk og þar með andstæður 

kapítalísku hagkerfi.  

Mér finnst verkin mín sem ég hef fjallað um í ritgerðinni öll tala um kvenlíkama, 

neysluhyggju og dýraafurðir á einhvern hátt, þó mismikið. Með verkum mínum reyni ég að 

benda á ýmis samfélagsleg kerfi innan okkar menningar sem vekja áhuga minn. 

Markmiðið er þó að einn daginn, með listsköpun, að finna lausnir á ýmis konar kúgunum 

sem eiga sér stað innan kerfanna og í kjölfarið miðla þeim áfram með verkum mínum.  
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